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SUNUŞ 

Türkiye doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Ancak bütün dünyada olduğu gibi 

Ülkemizde de toprak ve su kaynakları, kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği işgal ve kirlilik 

nedeniyle hızla yok olmaktadır. Oysa akılcı bir şekilde kullanımı zorunlu olan söz konusu 

kaynakların eksikliği, tüm sektörleri ilgilendirdiği gibi ülke istikrarında büyük öneme sahip tarım 

sektörünü de derinden etkilemektedir. 

Toplumların sosyo-ekonomik kalkınmalarında ve geleceğe güvenle bakmada bu 

kaynakların geliştirilerek akılcı kullanımının büyük önemi bulunmaktadır. Kaynakları etkin 

kullanmanın yolu, mevcut kullanımı bilmek ve darboğazları ortaya koyup çözüm üretmekle 

mümkündür. Toprak ve su kaynaklarına yönelik araştırmaların, geliştirilen yeni tekniklerin ve 

yöntemlerin ortak bir platformda sunulması, toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi 

ve geri kazanılmasına, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine ve yeni açılımların yapılmasına imkân 

sağlayacaktır.  

Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası kongreler bilgi aktarımları ve paylaşımları için 

düzenlenen çok önemli organizasyonlardır. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü tarafından Ankara’da düzenlenen ikinci kongrede, III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları 

Kongresi’nin Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından 

Tokat’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Kuruluşumuzun 50. yılında düzenlediğimiz III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları 

Kongresi’nde; arazi bozulumu, bitki besin elementleri etkinliği, toprak ve su kaynaklarının 

korunması, iklim değişikliğine adaptasyonda toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve bilgi 

teknolojileri konularında 86’sı sözlü, 44’ü poster olmak üzere 130 bildiri tartışılmıştır.  

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresinin değerli katılımcılarına, bildiri sahiplerine, 

bildirilerin değerlendirilmesinde emeği geçen bilim kurulu üyelerine, kongre düzenleme kurulu 

üyelerine, yoğun çaba sarf eden kongre sekretaryasına ve kongremizi destekleyen kurum, 

kuruluş ve sivil toplum örgütlerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Kongrenin başlangıcından sonuçlanma aşamasına kadar desteklerini esirgemeyen Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğüne, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Gaziosmanpaşa Üniversitesine ve Onur 

Kurulu üyelerine teşekkürlerimizi arz eder kongre sonuçlarının Türkiye tarımına hayırlı olmasını 

temenni ederim. 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına Atila ALTINTAŞ 
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürü 
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ÖNSÖZ 

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler hep su havzalarının yakınında kurulmuş, 

medeniyet suyun hayat verdiği topraklarda yeşermiş, su adeta medeniyete de hayat vermiştir. 

Ancak, toprak ve su kaynaklarının yanlış kullanımı da tarihte birçok uygarlığın ortadan kalkmasına 

ve tarih sahnesinden silinmesine neden olmuştur.  

Değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak yağışların ve yer altı su kaynaklarının 

azalması, nüfus artışı, toplumsal yaşamdaki gelişmenin doğurduğu evsel ve endüstriyel su talebi, 

tarımsal amaçlı kullanılan su kaynaklarında azalmaya neden olmaktadır. 

Toprak kaynakları; daha çok insan faaliyetleri sonucu gelişmelerden etkilenmekte, tarım 

dışı kullanım, çoraklaşma, çölleşme ve erozyon gibi nedenlerden dolayı niteliği değişmektedir.  

Dünya üzerinde tarım alanlarının genişletilmesi imkânının sınırlı olduğu bir gerçektir. 2025 

yılında 8,5 milyarı aşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için, 

verimlilik artışının yanı sıra toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğini ilke edinen üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması önemli bir 

gerekliliktir.  

Çok sayıda ve dağınık yapıdaki parsellerden oluşan tarım işletmelerinde bütünlüğün 

sağlanması ve arazi parçalanmasının önüne geçilmesine yönelik hukuki ve kurumsal 

düzenlemeler yapılmaktadır.  

Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı 

sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla 

uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün 

oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanım ve yönetiminde bilimsel 

sürecin etkinliğini artırmak, kullanma kültürünü geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu 

açıdan Araştırma Enstitüleri son derece önemli bir yere sahiptirler.  

Tokat Tarımsal Araştırma İstasyonumuzca düzenlenen III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları 

Kongresi’nin ülkemiz tarımına katkı sağlamasını diler, gerek katılımları gerekse desteklerinden 

dolayı Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ile Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 

Meslek Kuruluşları ile Özel Sektör temsilcilerine teşekkürlerimi sunarım. 

 Doç. Dr. Masum BURAK 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü 
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TÜRKİYE’DE ÇOK AMAÇLI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARI 

Dr. Gürsel KÜSEK1  Dr. Metin TÜRKER1  Fatma Tüz Zehra GÜLSEVER1 

ÖZET 

Ülkelerin gıda, toprak ve su güvenliği için artan nüfus, iklim değişiklikleri, miras, kırsal ve kentsel arazi kullanımlarındaki olumsuz 

değişiklikler göz önüne alındığında, arazi toplulaştırması en etkili arazi yönetim araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada arazi toplulaştırması, dar ve geniş anlamlı olmak üzere iki açıdan değerlendirilmektedir. 1961 yılından beri 

uygulanmakta olan basit arazi toplulaştırmasına 2002 yılından sonra geniş anlamlı arazi toplulaştırması olarak hız verilmiş ve kamu ve tüzel 

kişiliklerin ihtiyaçları doğrultusunda, 3083 ve 5403 sayılı kanunların verdiği yetkiyle uygulanmaya başlanmıştır.  Dar anlamda arazi toplulaştırması 

ile küçük tarım parsellerinin, birleştirilmesi, doğrudan sulama suyu kullanımı ve yola erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Geniş anlamda arazi 

toplulaştırmasında ise parsel düzenlemesi yanında her türlü tarımsal altyapı hizmeti ile birlikte kırsalın yeniden düzenlenmesi ve kalkındırılması 

hedeflemektedir. Tarımsal altyapı hizmetleri olarak sulama, drenaj, ıslah, tarla içi yol, yerleşim yeri ve tarlalara ulaşım yolu, tesviye gibi toprağın en 

ekonomik ve en uygun şekilde kullanımına yönelik hizmetler, arazi toplulaştırma çalışması ile birlikte yapılmaktadır. 

Ülkemizde bu güne kadar yaklaşık 3 milyon ha alanda arazi toplulaştırması tamamlanmış, 2 milyon ha alanda ise devam etmektedir. 

GAP, KOP ve DAP gibi bölgesel projeler yürütülmektedir. 2023 yılına kadar 14 milyon ha alanda toplulaştırma yapılması hedeflenmiştir.  

Toplulaştırma projeleri, sulama, otoyol ve karayolu gibi kamu yatırımları ile birlikte yürütülmektedir. Böylece sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma 

için altyapı oluşturulmaktadır. 

Bu çalışma da çok amaçlı arazi toplulaştırmasının, dünyadaki örnekleri ile birlikte Türkiye’deki uygulamaları anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Arazi Yönetimi, Kırsal Alan Planlaması 

ABSTRACT 

Consider to negative changes in rural and urban land using because of inheritance rules, icreasing population, climate changes, land 

consolidation is key factor for land management in countries for food, soil and water security.  

In Turkey and other countries, Land consolidation is determined in two aspects as narrow and wide ranging, From 1961 in our country 

land consolidation implementations are in progress and accelareted from 2002. Moreover in recent years with 3083 and 5403 number act multi 

purpose land consolidation implementation practice for public administratives and incorporated bodies demands. In wide scale land consolidation 

aim is not only arrange agrarian land geometric size and shape but also every infrastructure development. As agricultural infrasturucture drainage, 

reclamation, irrigation, road in the field, access for settlements and fields, land levelling services with done land consolidation in this way lands are 

used effectively. In some ways multipurpose land consolidation includes wide range land consolidation, in terms of public investments 

rearrangement lands prevent expropration also prevent migration from the countries to towns , rural development includes accommodiation 

measures,providing livable, attractive enviroment, sewage and drinking water infrastructure and rural tourism all kind of infrustructure services. 

In our country, nearly 3 million hectares of land consolidation has been completed up to now. two million hectares of land is goin on. 

GAP, KOP and regional projects are carried out, such as DAP. Targeted by 2023 to 14 million hectares of land consolidation. Consolidation 

projects, irrigation, carried out in conjunction with public investments, such as highways and roads. Thus is created the infrastructure for 

sustainable agriculture and rural development. 
In this study, multipurpose land consolidation will be explained by giving Turkey’s implementations and world’s. 

Key Words: Land Consolidation, Land Management, Rural Land Planning 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusu hızla artarken, artan nüfusun gıda ihtiyacı, plansız kentleşme ve sanayileşme toprak ve su 

kaynakları üzerindeki baskıyı da artırmaktadır. Ayrıca küresel iklim değişiklikleri ile birlikte işletme bütünlüğünü 

koruyan mülkiyet düzenlemelerinin bulunmadığı ülkelerde tarım arazilerinin mirasla parçalamaya devam etmesi ve 

ekonomik ölçeğin altına düşmesi gıda güvenliğini ve kırsal kalkınmayı tehdit etmektedir.  

Türkiye’de 1950 yılında 2.2 milyon olan tarım işletmesi, 1980 yılında 3.5 milyona, 1990 yılında ise 3.9 

milyona çıkmıştır. Ülkemizde 1950 yılında 10 hektar olan “Ortalama İşletme Büyüklüğü” azalarak 1980 yılında 6 

hektara, 1990 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre 5.9 hektara düşmüştür. Yani çiftçilerimiz ortalama olarak 59 dekar 

gibi küçük alanlarda tarımsal üretim yapmaya çalışmaktadır. Oysa üye olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde 

ortalama işletme büyüklüğü 1990 yılı rakamları ile 16.5 hektar yani 165 dekar civarındadır. Bu büyüklük ülkemizdeki 

ortalama işletme büyüklüğünün yaklaşık üç katı kadardır. 

Ülkemizde ekonomik sulanabilir alan 8.5 milyon hektar olup, bugüne kadar 5.6 milyon hektarı sulamaya 

açılmıştır. Arazi toplulaştırılması yapılan alan ise 3 milyon ha civarında olup, bununla birlikte 2 milyon ha alanda 

toplulaştırma çalışmaları devam emektedir. Yine 4 milyon hektarın üzerindeki tarım arazisinde, arazi toplulaştırması 

yapılmadan inşa edilen sulama tesislerinden sulama yapılmaktadır. Bu alanlarda toplulaştırma ile birlikte sulama 

sistemlerinin de revize edilmesi gerekmektedir. 

                                                           
 

1 GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, gursel.kusek@tarim.gov.tr  , Ankara 
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Hızla artan nüfus ve sanayileşme, suya olan talebi de artırmaktadır. Gelecekte içme suyu ve sanayi 

talebinden kısıtlama yapılamayacağı düşünüldüğünde en fazla su tasarrufunun tarımdan yapılabileceği 

görülmektedir. Bunun içinde sulama projelerinin toplulaştırma ile birlikte yürütülmesi zorunluluk arz etmektedir.   

Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma için güçlü bir işletme yapısının oluşturulması ve üretimi tehdit eden 

sorunların giderilmesi gerekmektedir.  Bu amaçla tarım arazilerinin parçalanmasını önleyici tedbirlerin yanında 

mevcut yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir.  Bunun için de arazi toplulaştırması en etkili 

arazi yönetim araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. 

2. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÖNEMİ 

Ülkemizde ve dünyada arazi toplulaştırması dar ve geniş anlamlı arazi toplulaştırması olarak iki açıdan 

değerlendirilmektedir. Ülkemizde 1961 yılında dar manada başlanan toplulaştırma çalışmalarına özellikle 2002 

yılından itibaren geniş anlamlı arazi toplulaştırma çalışmaları ile hız verilmiştir.  

Dar anlamda arazi toplulaştırması ile küçük, parçalı ve dağınık parsellerinin birleştirilmesi ile her parselin 

yola ve sulama kanalına erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Geniş anlamda arazi toplulaştırmasında ise tarım 

parselinin sadece geometrik büyüklük ve şekil olarak değil her türlü tarımsal altyapı hizmeti ile birlikte kırsalın 

yeniden düzenlenmesi ve kalkındırılması amaçlanmıştır.  Tarımsal altyapı hizmetleri olarak sulama, drenaj, ıslah, tarla 

içi yol, yerleşim yeri ve tarlalara ulaşım yolu, tesviye gibi toprağın en ekonomik ve en uygun şekilde kullanımına 

yönelik hizmetler arazi toplulaştırma çalışması ile birlikte yapılmaktadır. 

Çok amaçlı arazi toplulaştırması bir bakıma geniş anlamlı arazi toplulaştırmasını da kapsamakla beraber,  

kamu yatırımları açısından arazilerin yeniden düzenlenmesinden, köyden kente göçü engellemek ve kırsalın 

cazibesini artırmak için gerekli mekânsal düzenlemeler ile kanalizasyon ve içme suyu gibi her türlü sosyal altyapı 

hizmetlerini de kapsamaktadır. 

Arazi toplulaştırması, sürdürülebilir tarımın altyapısının sağlanması amacıyla kırsal alana yönelik çalışmaları 

entegre yaklaşımla ele alan bir düzenleme aracıdır. Bu amaçla toplulaştırma ile;  

- Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalığı giderilmekte ve 

çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi ve üretim kayıpları azalmaktadır. 

- Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve düzgün şekilli olduğundan, makinalı tarım daha kolay 

yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. 

- Küçük parseller bir araya getirildiği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna 

bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından, zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. 

 

Toplulaştırmasız kanal ve parseller 

 

Toplulaştırmalı kanal ve parseller 

  

Şekil 1. Toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız parsellerin karşılaştırılması 

- Parsel sayısı azaldığı ve şekilleri düzeldiği için tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha optimal bir 

düzeyde kullanılmaktadır. 

- Sulama projelerinin uygulanmasında eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu 

olmadığından, yatırım giderlerinde tasarruf sağlanmaktadır. 

- Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. 

- Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. 

- Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. 

- Kırsal alana yönelik olarak; çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların 

planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler toplulaştırma 

projeleri ile birlikte entegre anlayışla planlanıp uygulanabilmektedir. 
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3. TOPLULAŞTIRMANIN TARİHİ GELİŞİMİ VE DÜNYA UYGULAMALARI 

Arazi toplulaştırmasının tarihi çok eski çağlara dayanır.  Özellikle gelişmiş pek çok Avrupa ülkesi orta çağda 

hızlanan mülkiyet düzenlemesi çalışmaları kapsamında toplulaştırma çalışmalarına özel önem vermiş ve 19. Yüzyılın 

başlarında önemli uygulamalar yapmışlardır.  

Arazi toplulaştırması anlayışı Batı Avrupa ülkelerinde tarım ve ormancılıkla ilgili çalışma koşullarının 

iyileştirilmesinin yanında, arazilerin genel kullanımını düzeltme ve tarım alanlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla 

geliştirilmesi açısından da bakılmakta ve kırsal yerleşim alanlarının düzenlemesi çalışmaları ile birlikte 

uygulanmaktadır. 

Arazi toplulaştırması, tüm ülkelerde özel bir kanunla kırsal alanın yeniden düzenlenmesinde kullanılması 

gereken bir araçtır. Toplulaştırma bazı Avrupa ülkelerinde 100 yıldan fazla süredir yoğun olarak uygulanmaktadır. 

1960-1970’li yıllarda klasik toplulaştırma yaygın iken, 1980’li yıllarda ulusal tarımın rekabetini artırmak ön plana 

çıkmış ve1990 yılında Almanya’nın birleşmesinden sonra Federal Toplulaştırma Yasası yanında Tarım Düzenlemesi 

Yasası da kullanılmaya başlanmıştır.    

Son yirmi yılda Batı Avrupa ülkelerindeki arazi toplulaştırma uygulamalarında önemli değişimler yaşanmış 

ve birçok amacın gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanılmaya başlamıştır (Çizelge 1.). 

Toplulaştırma yaklaşımları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte esas olarak kırsal kalkınmanın ayrılmaz bir 

parçası olarak ele alınmaya başlamıştır. İspanya, Portekiz, Finlandiya ve İsveç’te toplulaştırmada geleneksel yapı ağır 

basarken Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya’da ise kamu sorunlarını çözme yönünde ilerlemektedir. Örneğin, Belçika, 

Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde toplulaştırma tarımsal yapının iyileştirilmesi yanında kamu yatırımları için 

kamulaştırma problemlerini çözmek için de kullanılmaktadır. Bu ülkelerdeki uygulamalar, uygulayıcı kuruma 

önceden arazi edinim hakkı vermektedir.   

Yine bazı ülkelerde tarım parsellerinin gönüllü değişimi (Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan) daha fazla 

önem taşırken bazı ülkelerde kapsamlı ve zorunlu Arazi Toplulaştırması (Çek Cumhuriyeti, Slovenya) öne 

çıkmaktadır. 

Çizelge 1. Gelişmiş AB ülkelerinde AT Yaklaşımlarındaki Hedefler (Thomas 2006) 

                                              Önlemler 

 

Hedefler 

Tarımda üretim 

ve çalışma 

koşullarını 

iyileştirmek 

Kırsal alanda 

genel arazi 

kullanımını 

iyileştirmek 

Kırsal alanda 

istihdamı 

sağlamak ve 

geliştirmek 

Kırsal nüfusun 

yaşam 

koşullarını 

iyileştirmek 

Doğal ve 

kültürel mirası 

korumak 

Parçalanmış parsellerin birleştirilmesi x     

Parçalanmış hisselerin birleştirilmesi x x    

Parçalanmış çiftliklerin birleştirilmesi x x x   

Parsellerin uygun tasarımı x x    

Kırsal yolların inşası x x x X  

Peyzaj geliştirme    X x 

Toprak koruma x x    

Sulama x x    

Drenaj x x    

Doğa Koruma  x   x 

Köy Yenileme x  x X x 

Kırsal Altyapı x  x X  

Su Mevcudu    X  

Atık Sistemi    X  

Su Yönetimi x X   x 

Sel Önleme x X  X x 

Rekreasyon ve dinlenme alanları   x X x 

Kaynak: Thomas J. 2006,  What’s on Regarding Land Consolidation in Europe?, Shaping the Change, XXIII FIG Congress, Munich, Germany, October 

8-13, 2006 

4. ÜLKEMİZDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI  

Ülkemizde ilk arazi toplulaştırması 1961 yılında Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili 

Çumra İlçesine bağlı Karkın köyünde yapılmıştır. TOPRAKSU Teşkilat Kanunu ile Medeni Kanunun 678’inci maddesi 

ve Toplulaştırma Tüzüğüne göre yapılan çalışmalar 1984 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna 

kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren toplulaştırma çalışmalarına KHGM tarafından devan edilirken aynı yıl 

yürürlüğe giren “3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine dair Tarım Reformu Kanunu’ ile de Mülga 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından da arazi toplulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 



Çağrılı Bildiriler 

5 
 

Türkiye’de, 1962 -2002 yılları arasında mülga TOPRAKSU, mülga KHGM ve TRGM olarak toplam 450.000 ha 

alanda arazi toplulaştırması yapılırken 2003 yılından sonra öncelikle sulama alanları olmak üzere arazi 

toplulaştırmasının hızlandırılması çalışmalarına başlanmıştır. 2001 yılında kamulaştırma kanununda kamu 

yatırımlarında kamulaştırma yapılmadan inşaat işlerine başlanamaması ile ilgili değişiklik, kamu yatırımlarında 

yatırımların durmasına yol açmış ve yatırımların hızlandırılmasında arazi toplulaştırılmasının etkileri de araştırılmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte toplulaştırma anlayışında önemli değişimler ve gelişmeler sağlanmıştır. 

2005 yılında Dünya bankası kredisi ile yürütülen ARİP toplulaştırma projeleri, sulama alanlarında 

toplulaştırma projelerinin hızlandırılmasında önemli bir gelişme sağlamıştır.  2006 yılında GAP Kapsamında yürütülen 

sulama projelerinin hızlandırılması amacıyla arazi toplulaştırmasının sulama projeleri ile birlikte yürütülmesinin 

araştırılması ile ilgili mülga Tarım Reformu Genel Müdürlüğü başkanlığında bir çalışma komisyonu kurulmuş ve 

gelişmiş AB ülkelerindeki uygulamalar incelenerek toplulaştırmanın yatırım maliyetlerinde % 40’lara varan oranlarda 

tasarruf sağlayabileceğinin yanında yatırımların hızlandırılmasında önemli roller oynayacağı belirlenmiştir. 

2007 yılında 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun” 17. Maddesinde değişiklik 

yapılarak arazi ihtiyacı olan tüm kamu kurum ve kuruluşların özel arazi toplulaştırması yapmalarının önü açılmıştır. 

Böylece başta GAP bölgesi olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 3083 sayılı kanuna göre yürütülen 

toplulaştırma çalışmalarına ilave olarak diğer bölgelerde de DSİ tarafından sulama projelerinde toplulaştırma 

çalışmalarına başlanmıştır.  

GAP eylem planında GAP’ta DSİ sulama projeleri ile toplulaştırma projelerinin birlikte yürütülmesi 

kararlaştırılmış ve 2.061.000 ha alanda toplulaştırma yapılması görevi TRGM’ne verilmiştir. GAP arazi toplulaştırmaları 

arazi toplulaştırmasının havza bazlı uygulanmasının yanında kırsal alan planlaması yaklaşımı ile sulama, ulaşım, çevre 

gibi kamu yatırımları için gerekli arazilerin kamulaştırma yerine toplulaştırma ile karşılanması, ekolojik koridorların 

oluşturulması, tarihi mekanların koruma altına alınması, kırsal yerleşimler gelişme alanlarının ayrılması gibi çok amaçlı 

ve yönlü uygulamalar yönünde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

 

Çizelge 2.  GAP Eylem Planı kapsamında arazi toplulaştırması çalışmaları (2013) 

Karakteristik Program Gerçekleşme 

Yerleşim (Köy-belde) 1.874    

Nüfus 1.061.000 
 

Proje Alanı  (Ha) 2.194.000   

Yatırım Maliyeti (TL) 1.035.220 810.220 

Uygulamalar     

Arazi Toplulaştırması (Ha) 2.433.000 2.118.668 

Kanalizasyon (köy) 905 1.166 

İçmesuyu Şebekesi (km) 70 107.57 

Tarla Yolu İnşaatı ( Km)  42.103 14.020 

Arazi Islahı +drenaj ( km)         55.000 ha 7.200 4.634 

İlave Hizmetler     

Toprak etüt ve haritalama (Ha) 2.433.000 2.433.000 

Orto foto (Ha) 2.500.000 2.500.000 

 

Uydu verileri ve en son hesaplama teknolojileri kullanılarak yapılan çalışmaya göre ülkemizde arazi 

toplulaştırması yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon ha olarak hesaplanmıştır. Bunun 8.5 milyon ha alanını sulu ve 5.5 

milyon ha alanını da kuru tarım alanları oluşturmaktadır. 

Bugüne kadar ülkemizde Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Mülga KHGM ve mülga Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü gibi değişik kurumlarca yaklaşık 2.952.000 ha alanda arazi toplulaştırması yapılmıştır. ( TRGM 2013)  

5. ÜLKEMİZDE ÇOK AMAÇLI TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARI 

Son yıllarda ülkemizde de arazi toplulaştırması çalışmalarının çok yönlü uygulamaları konusunda önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. Bu kapsamda havza bazlı arazi toplulaştırma projeleri ile bir taraftan parsel ve kırsal alan 

düzenlemesi yapılmakta diğer taraftan sulama projeleri ve ulaşım projeleri başta olmak üzere hava alanları, dere 

ıslahları gibi arazi ihtiyacı nedeniyle büyük kamulaştırma yükü olan kamu yatırımları ile entegrasyon sağlanarak çok 

amaçlı uygulamalara başlanmıştır.   

Arazi toplulaştırmasına başlamadan önce toplulaştırma alanı ile ilgili sosyal etüt raporları hazırlanarak 

sorunlar katılımcı yaklaşımla tespit edilmekte ve sorunların çözümünde arazi toplulaştırmasının rolü 
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değerlendirilmektedir. Bu konu Hollanda ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde daha sistematik olarak ele alınmakta ve  

“Çiz ve Eşleştir” (Sketch and Match) metodu ile sadece anlatım yerine, problemler ve çözümler çizilerek ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. Böylece sorunlar ve çözüm önerileri çiftçiler ve diğer katılımcılarla birlikte 

belirlenmektedir. Yine kırsal kalkınma için gerekli tedbirlerin toplulaştırma vasıtasıyla alınabilmesi için “Elbise Askısı” 

yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylece projeye katılan tüm tarafların projeyi daha iyi anlamaları ve daha 

fazla katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.   

Arazi toplulaştırmasından beklenen faydaların artırılması amacıyla toplulaştırma çalışmalarına başlamadan 

önce bölgede faaliyette bulunan ve bulunması muhtemel olan DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demir 

Yolları, Botaş Genel Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirilmekte ve iş birliği imkanları 

araştırılmaktadır. Özellikle sulama kanalı, karayolu, demiryolu ve boru hatları gibi kamu yatırımlarında, kamulaştırma 

yerine arazi toplulaştırmasıyla arazi temini yapılarak projelere önemli katkılar sağlanmaktadır. Kamu yatırımlarının 

toplulaştırma ile birlikte planlanması ve uygulanması; yatırım maliyetlerinin azaltılmasının yanında yatırımların 

hızlandırılması ile kamu ve özel kaynakların verimli kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Toplulaştırma projeleri ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait arazilerden; tarla içi ulaşım yoları ile 

sulama ve drenaj kanalları gibi ortak kullanım alanları için %10’a kadar kesinti yapılabilmekte ve bunun için bir bedel 

ödenmemektedir. Ayrıca otoban, demir yolu,  dere ıslahları gibi yatırımlarda da kamu arazilerinin yer değiştirilmesi 

suretiyle arazi ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. 

A. Sulama Yatırımları ve Toplulaştırma  

Tarımda verimliliği artırılmasında sulama yatırımlarının büyük önemi vardır. Baraj, gölet, elektropompaj, 

yeraltısuyu tesisleri gibi sulama yatırımları arazi toplulaştırması yapılmadığında mülk araziler üzerine tekabül eden 

araziler kamulaştırılmakta ve her yıl büyük meblağlarda kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. Yine arazi 

toplulaştırması yapılmadan yapılan yatırımlar sonucu tarım arazileri parçalanmakta, şekilleri bozulmakta ve 

kullanılamaz hale gelebilmektedir. 

 Sulama projeleri yapılırken kadastral parsel sınırlarını takip eden sulama kanal ve kanalet güzergâhlarında 

toplulaştırma ile uzunluklar azalmakta ayrıca parselleri bölerek geçen sulama hatlarının meydana getirdiği parçalılık 

da ortadan kalkmaktadır. Sulama yatırımlarında arazi toplulaştırması ile yatırım maliyetlerinde % 40’lara varan 

oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir (15 proje 253.902 hektar). 

 

Toplulaştırmasız şebeke planı                                                     Toplulaştırmalı şebeke planı  

  
Şekil 2. Toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız şebeke planı 

Toplulaştırma sonrası oluşan yeni parselasyonla tarımsal altyapı modern tarıma uygun hale getirilmekte, 

sulamanın etkinliği artmakta,  üretimde kullanılan iş gücü ve girdi kullanımı azalmakta ve işletmelerin verimliliği 

artırılmaktadır.  

Arazi toplulaştırma projelerinde öncelikle yol ve kanal güzergâhlarına göre blok planları oluşturulmaktadır. 

Sulama projelerinin planlanmasında mülkiyet bilgilerinin kullanılmaması ve çiftçi isteklerinin dikkate alınmaması 

toplulaştırma projelerinin planlanması ve uygulanmasında bir takım sorunlara yol açmaktadır. Mülkiyet ve kullanıcı 

görüşleri olmadan hazırlanan şebekelerin mülkiyet ile uyumlu olmamasından dolayı sulama oranı da olumsuz 

etkilenmektedir.  Bu nedenlerle ana kanal dışındaki DSİ sulama şebeke planları arazi toplulaştırması ile birlikte 

planlanmalıdır.  
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Toplulaştırma kriterleri göz ardı edilerek planlanan ve uygulanan sulama ve drenaj projelerinde bu 

eksiklikler açıkça görülmektedir. Örneğin Adana Karataş Yemişli köyü 7YP1 sulama projesinde yıllar sonra 

toplulaştırma gündeme gelmiş, kanallar ve yollar yeniden planlanmıştır. Toplulaştırma sonucunda daha büyük 

parseller oluştuğundan ve daha az kanal ve yol uzunluğu ile tüm parsellere ulaşım sağlanmış, kanal ve yol ağı 

öncesine göre çok daha kısa olarak planlanmıştır.  Önceki ve sonraki durum kıyaslandığında, kanal uzunluğunda % 

32 kısalma olurken sanat yapılarında % 62 oranında azalma meydana gelmiştir. Toplam keşif azalması % 32 olmuştur 

(KUSEK ve ark., 2012).  

B. Ulaşım Yatırımları ve Toplulaştırma 

Otoyol, karayolu ya da demir yolu gibi uygulamalar için çok yüksek düzeyde kamulaştırma bedeli 

ödenmekte ve bu tesisler tarım alanlarında fiziki engeller oluşturmaktadır. Bu gibi sorunların önlenebilmesi için 2012 

yılında Karayolları Genel Müdürlüğü (KYGM) ile TRGM arasında bir protokol imzalanmıştır. Protokol gereği, 

toplulaştırma projeleri ile karayolu şeritlerine var olan devlet arazileri kaydırılarak kamulaştırma giderleri azaltılırken, 

mevcut kamulaştırma uygulamalarında, bir bölümü şerit dışında kalan ancak kullanılamadığı için zorunlu olarak 

kamulaştırılan kısımların toplulaştırma ile düzenlenerek gereksiz kamulaştırmaların önlenmesine çalışılmaktadır. 

Ayrıca toplulaştırma ile anayol kenarına tarımsal amaçlı toplama yolları konulabilmekte ve tarımsal 

ürünlerin satışlarının olduğu bölgelerde satış cepleri oluşturulabilmektedir.  

Arazi toplulaştırmasıyla yerleşim yerleri ve parseller birlikte düzenlendiği için köyler arası ve parseller arası 

bağlantı yolları ile ilgili muhtemel sorunlar çözümlenmektedir.  

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol ile Ankara- Pozantı Otoyolu 

güzergâhında 11 adet, İstanbul- İzmir Otoyolu güzergâhında 1 adet ve Malatya Kuzey Çevre yolunda 1 adet olmak 

üzere toplam 13 proje ile toplam 387.915 hektar alanda arazi toplulaştırma ihaleleri yapılmıştır.  

C. Çevresel Amaçlı Uygulamalar (ekolojik koridorlar ve sit alanları, rekreasyon alanları) 

 Toplulaştırma çalışmaları esnasında yapılan planlamalar ile açılacak tarla içi yolların kenarlarında tarladaki 

ürüne zarar vermeyecek şekilde gölgelendirmeler de dikkate alınarak 2 metre genişliğinde ağaçlandırma koridorları 

bırakılmaktadır. Aslında bu ağaçlar ürünlerdeki böceklere karşı da bir koruma sağlamaktadır. Özellikle şimdiye kadar 

yapılan çalışmalara baktığımızda merkez ve doğu Avrupa ülkeleri ve ülkemizde yapılan toplulaştırmalarda arazilerin 

yer değişimi genel olarak tüm ağaçların kesilmesine neden olmuş yeni ağaçlandırma çalışmaları da yapılmamıştır. 

Özellikle Avrupa bu alışkanlığı 1980 sonrası ağaçlandırma, maki, çalı topluluklarının belli güzergâhlarda bırakılması 

şeklinde değiştirmiş ve son dönemde uygulanan tüm projelerde çevresel etki değerlendirmesi yapılarak bu önlemleri 

de içine alan projeler üretmeye başlamıştır. Örneğin; taban suyu seviyesi yüksek olan sahalarda göllenen alanların 

bırakılması ve buharlaştırma yöntemleriyle uzaklaştırılması sağlanmakta, drenaj suyunun nehirlere doğrudan değil 

bekletilerek verilmesi sağlanarak suyun kirlenmemesine yönelik önlemler alınmaktadır. 

Göçmen kuşların konaklama alanları için arazi düzenlemesi, toplulaştırma projeleri ile mümkün olmakta, 

hem doğa koruma önlemi hem de bu kuşları görmek fotoğraflamak için kendiliğinden oluşan turizme yönelik 

rekreasyon alanlarının planlanması yapılabilmektedir. 

Tarımsal işletmeleri günün koşullarına uygun olarak ve ekonomik üretime imkan verecek biçimde yeniden 

düzenleme, üretimi yoğun olmayan tarıma yöneltme, tarımdan alıkonan toprakları çevre dengesi aracı olarak 

değerlendirme ve bayındırlık projeleri için arazi edinme hedeflerine ancak arazi toplulaştırması ile ulaşılabilecektir. 

(DEMİREL, 1998) 

  

   Şekil 2. Ekolojik koridorların planlandığı proje örneği (Diyarbakır) 
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Çevre amaçlı toplulaştırmanın güzel bir örneği Samsun ili, Bafra ilçesi, Dedeli köyü Arazi Toplulaştırmasında 

gerçekleşmiştir. Kızılırmak nehrinin Karadeniz’e boşalma noktasında yer alan, sık sık taşkınlara maruz kalan mülk ve 

hazine arazileri toplulaştırma tekniği kullanılarak yeniden düzenlenmiş ve mülk arazileri ile hazine arazileri yer 

değiştirilmiştir. 5.876 Ha proje alanında 48 dekar hazine arazisi nehir kenarına yerleştirilerek park yapılması için Bafra 

Belediyesine tahsis edilmiştir. Proje bedeli 1.210.000TL iken, Belediyeye tahsis edilen arazilerin bedeli 1.440.000 

TL’dir. 

 

D. Meraların Toplulaştırılması 

Toplulaştırma sahaları içerisinde kalan meralarda meraların sınırları tespit edilip mera alanlarının işgali 

önlenmektedir.  Bunun dışında meralara hayvanların ulaşım sıkıntıları ortadan kaldırılıp köy yerleşimlerinden 

meralara erişimin sağlandığı yollar hayvanların kullanabileceği şekilde trafiği engellemeyecek şekilde yeniden 

planlanmaktadır. Toplulaştırma ile birlikte sulanmayan meralarda sulama önlemleri alınmakta, ıslah çalışmaları 

yapılmakta ve böylece hayvancılık desteklenmektedir. 

E. Kırsal Yerleşim Planlaması Ve Toplulaştırma 

Ülkemizde, 3083 sayılı kanun kapsamında yapılan toplulaştırma çalışmalarında köy gelişme alanları 

ayrılabilmekte ve köy imar planları hazırlanabilmektedir. Bunun en güzel örneklerini Şanlıurfa ilinde görmek 

mümkündür.  Yine köy gelişme alanı ve imar planının yapılmadığı köylerde yerleşim alanlarının yetersiz kalması 

nedeniyle tarım alanlarında izinsiz yapılaşmanın olduğu görülmüştür.  

Köy İmar Planları Projesi kapsamında; 157 köyde 12.680 adet parsel üretilmiş, 6.189 adet parsel ihale ile 

satılmış, 684 adet parsel hak sahiplerine tahsis edilmiş, 488 adet parsel Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

Ayrıca; Şanlıurfa ilinde 17 köyde, Konya ve Ankara İllerinde 1’erköyde,  Diyarbakır İlinde 2 köyaltı yerleşim 

biriminde, Bingöl İlinde 10 köyde, köy imar planlaması çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca GAP arazi toplulaştırma projeleri kapsamında köy içi yerleşim alanları içerisinde kalan köy içi 

yollarının kaplama çalışmaları da yapılmıştır. 

F. İçme Suyu ve Kanalizasyon Gibi Sosyal Altyapı Hizmetleri  

Arazi toplulaştırması yapılan alanlarda parseller yeniden düzenlenmekte, tarlaiçi yollar ile birlikte sağlıklı bir 

yaşam ve üretim alanı tesisi için içme suyu ve kanalizasyon tesisleri de yapılmaktadır. Doğal arıtma tesisleri ile birlikte 

yapılan tesislerle kanalizasyon atıklarının sulama sonrası yükselen taban suyuna karışması önlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu açıdan son 5 yılda yapılan içme suyu şebekesi 108 km, kanalizasyon yapılan köy sayısı ise 1.166 

olmuştur. 

G. Çok Amaçlı Arazi Toplulaştırması Çalışmaları ve Katılımcılık 

Toplulaştırmadan faydalanacak çiftçilerin, toplulaştırmadan beklenen başarıların artması için her aşamada 

katılım sağlamaları ve çözülebilecek pek çok sorunun çözümünde daha fazla katkıda bulunmaları önem 
taşımaktadır. 

          A.T öncesi durum                                  A.T sonrası durum 
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Toplulaştırma işleminin çok yönlü sunulabilmesi için Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya gibi ülkelerde 

birlikler kurulmuş ve çalışmaların ekonomik ve hızlı uygulanması sağlanmıştır. Ülkemizde 1966 yılında bu birlikler için 

bir kanun tasarısı verilmiş fakat o günden bugüne bir gelişme sağlanamamıştır.  Birlik yöneticileri toprak sahipleri 

adına toplulaştırma İdaresi ile temasa geçerek proje çalışmaları süresince çiftçilerle ilgili her türlü işlemi 

sonuçlandırabilmektedir. Toplulaştırma sonrası yapılan yolların, ağaçlandırma sahalarının vb. takibi, yüzey tahliye 

şarampollerinin temizliği ya da yeniden düzenlenmesi ve  tekrar toplulaştırma yapılması ihtiyacı gibi konularda bu 

birlikler görev alabilmektedir. 

Çok yönlü bir toplulaştırma ile kırsal alan düzenlemesi yapılacak alanda ya da toplulaştırma sahasında, en 

uygun planlamanın yapılabilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte planlama yapılması ve eşgüdümün 

sağlanması zorunludur.  

Sulama alanlarına öncelik verilerek havza bazlı toplulaştırma uygulamalarına hız verilmiştir. Bu uygulamalar 

beraberinde kırsal alandaki arazilerin düzenlenmesi ile yerleşim birimlerinin de içine alındığı düzenlemeleri zorunlu 

kılmaktadır. Toplulaştırma projeleri, her türlü alt yapı yatırımlarını da içine almakta ve kırsal alanı daha yaşanabilir 

yerleşimler olarak düzenlemektedir. 

6. TARIMSAL ARAZİ EDİNDİRME OFİSLERİ (ARAZİ BANKACILIK SİSTEMİ) 

Ülkemizde tarım arazisinin mülkiyet dağılımı ve arazi tasarruf biçimi hisseli ve karmaşık bir yapıdadır. Mevcut 

veriler itibarıyla 3.021.190 adet tarımsal işletmenin % 67’si  50 dekardan daha az arazi varlığına sahiptir. Bu 

işletmelerin büyük bölümü yaşayabilir yeter gelirli işletme niteliğini kaybetmiştir. Sahipleri tarafından bizzat işlenen 

tarım arazisinin yanı sıra, tarımsal işletmelerin bir bölümü yarıcı, kiracı veya ortakçılık şeklinde az topraklı ve topraksız 

çiftçiler tarafından düzensiz olarak işletilmekte ve bu nitelikte işletmeler giderek yaygınlaşmaktadır.  

Küçük, hisseli ve ölçek altı tarım arazisinin varlığı, parçalılık, verasete iştirak ve benzeri nedenlerle, tarım 

arazisinin giderek artan şekilde üretim dışında tutulması, tarım arazisinin yerel usul ve esaslara göre kontrolsüz 

şekilde kiralanması ve ortakçılıkla kullanılması gibi sorunlar üretim maliyetlerini artırmakta ve sağlıklı politikaların 

geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun için öncelikle tarım arazilerinin mirasa konu olmaktan çıkarılması ve yapısal 

sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 

a) İntikal ve hisselilik sorunun çözümü için yasal düzenleme yapılmalı, 

b) İl, bölge veya havza bazında bölünemez işletme büyüklükleri (norm)tespit edilmeli,  

c) Hisselerin araziyi fiilen işleyen, ehil çiftçilere devirlerini kolaylaştıracak idari ve mali tedbirler alınmalı, (kredi 

imkanları, destekler) 

d) İşletme ölçeğinin büyütülmesi için tarım arazilerinin alımı – satımı, devir, kiralama ve ortakçılık işlemlerinin 

sağlıklı olarak yürütüldüğü tarım arazileri piyasasının oluşturulmalı, 

e) Parçalı ve dağınık parseller, çok yönlü arazi toplulaştırması uygulaması ile yeniden düzenlenmelidir. 

Bu amaçla, ölçek altı işletmeleri büyüterek yeter gelirli işletmeler boyutuna ulaştırmak, kiracılık, ortakçılık ve 

yarıcılık ilişkilerini düzenlemek, tarım arazisinin alım ve satım işlemlerini belirli kurallara bağlamak ve kurumlaştırmak 

üzere, Tarımsal Arazi Edindirme Ofislerinin kurulmasını sağlamak zorunluluk arz etmektedir. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde tarım işletmelerinin mülkiyet yapısı ve sulama yatırımlarının mevcut ve gelecekteki durumları 

dikkate alındığında arazi toplulaştırmasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 24 milyon 

hektar alanda 3.1 milyon tarım işletmesi 22 milyon adet tapu parseli ve 30 milyonu aşkın tarım parseli üzerinde tarım 

yapılmaktadır.  

Arazi toplulaştırması, tarımsal yapının yeniden düzenlenmesi çalışmasıdır. Toplulaştırma ile birlikte; parçalı 

ve dağınık parseller birleştirilmekte, her parsel sulama kanalına ve yola kavuşturulmaktadır. Böylece, parsellere 

ulaşım kolay ve ekonomik hale gelmekte, büyük ve düzgün şekilli parsellerle tarım makinalarının kullanımı daha 

ekonomik olmaktadır. Ayrıca, hisselilik sorunu çözülmekte, kadastro yenilenmekte, tarla sahipleri arasındaki 

anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır. 

Toplulaştırma, sulama, karayolu, demiryolu, havaalanı gibi kamu yatırımlarında yatırım maliyetlerinin 

azaltılması ve yatırımların hızlandırılmasında önemli bir araçtır. Sulama projeleri ile birlikte yapılması durumunda, 

sulama kanaları için gerekli araziler kamulaştırma yerine ortak kullanım kesinti payı (maksimum %10) ve hazine 

arazilerinden karşılanabilmekte, yatırım maliyetleri azaltılırken, yatırımların hızlandırılması sağlanmaktadır. 

Karayolları ve ulaşım tesisleri ile birlikte yapılması durumunda da daha önce kamulaştırma ile karşılanan 

araziler hazine arazilerinin yol güzergâhına taşınması ile karşılanmakta ve kamulaştırma yükü azaltılmaktadır. Ayrıca 
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tarım parselleri yeniden düzenlenmekte, yol kenarlarına ağaçlandırma alanları ile dinlenme ve köylü ürünlerinin 

pazarlandığı cepler planlanabilmektedir. 

Arazi toplulaştırmasıyla, mevcut işletmelerin, kırsal yerleşim alanlarını düzenleme, doğa ve çevre koruma 

çalışmaları ile birlikte planlanarak günümüz ihtiyaçlarına uygun işletme bütünlüğü sağlanmalıdır. Tarım sektöründe 

güçlü bir üretim yapısı ile alternatif gelir imkânlarını artırıcı önlemler alınmalıdır. Kırsal alanı sadece tarımsal değil 

diğer fonksiyonları ile kalkındıracak, geliştirecek bütünleşik kırsal gelişim projeleri uygulanmalıdır. 

Kırsal alanda yapılacak düzenlemenin başarısında, yerel katılımcılığın sağlanması, malikler ve kullanıcılar 

yanında yerleşimlerde yaşayan nüfusun ve diğer üretici örgütlerinin de katılımının sağlanması gerekmektedir. Aynı 

şekilde yerel yönetimlerinde toplulaştırma projelerine katılımı projelerin etkinliğine katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizde işletmelerin arazi büyüklüğünün arttırılması, tarım arazilerinin değerinin tespiti, alımı, satımı, 

kredi temini, ortakçılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi gibi 

işlemleri yürütecek Arazi Edindirme Ofisleri’nin kurulması gerekmektedir.  

Sonuç olarak; arazi toplulaştırması tarımsal yapının iyileştirilmesi ve kırsal alanın yeniden düzenlenmesinde 

önemli bir araçtır. Sadece kamulaştırma yükünü azaltmak veya lokal bir sorunun kurumsal çözümü için toplulaştırma 

yapmak yeterli değildir. Önemli olan kırsal alandaki yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacak çok amaçlı 

toplulaştırma uygulamalarının yapılması ve sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma için gerekli tedbirlerin alınması ve 

uygulanmasıdır. 
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TÜRKİYEDE ÇÖLLEŞME ÖNCESİ TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE KONUSUNDA 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bekir ENGÜRÜLÜ1  Mehmet ÜNAL1  Dr. Şule ÖZEVREN1 

ÖZET 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gelecekte de karşımıza çıkabilecek olan kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri 

olan, insanların çeşitli etkinliklerini sınırlayan önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan ve her an afete dönüşebilen bir doğal tehlikedir. 

Günümüzde; Karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent 

yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Dünyadaki ve 

ülkemizdeki kuraklık yönündeki olumsuz iklim değişimleri ve artan su talepleri kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde bir planlama ve 

yönetimi gerekli kılmaktadır. Bu noktada kuraklık ile ilgili ulusal düzeyde konu ile ilgili önlemlerin alınması açısından, bir çalışma yapılması ihtiyacını 

ortaya koymuş ve Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.  

Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel amaç; Kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve 

talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye 

dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasını; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde 

kalmasını sağlamaktır.  

Söz konusu amaç doğrultusunda, kuraklıkla mücadele faaliyetlerinin, tarım sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadele faaliyetlerini 

tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verilerek, konu ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, toplumun 

bütün bireyleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kuraklıkla mücadele konusunda katkı ve katılımı esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık eylem planı, Kuraklık, Kuraklık yönetimi,  

ACTIVITIES REALIZED ABOUT COMBATTING AGRICULTURAL DROUGHT BEFORE 

DESERTIFICATION IN TURKEY 

ABSTRACT 

Drought is a natural hazard which can occur in future like previous years, have enormous negative effects on lives of all living 

creatures, limit various activities of human beings, cause important ecological problems and can become a disaster at any time. Today, drought 

that is one of the biggest problems we face globally, affects as of present situation all aspects of our lives such as physical and natural 

environment, urban life, development and economy, technology, agriculture and food, clear water and health. Negative climate change in terms 

of drought in the world and in our country and increasing water demand requires a planning and management in a way to take drought risk into 

consideration. At that point, a study for taking measures at the national level related to drought is needed and therefore Turkey Agricultural 

Drought Combatting Strategy and Action Plan has been prepared.  

Main objective in combatting agricultural drought is to take all necessary measures when there is no drought with sustainable 

agricultural water usage planning in terms of environment by taking supply – demand management 

into consideration through including all shareholders to the process and increasing public awareness; to ensure minimization of 

drought effects by applying an effective combatting program during crisis.  

In line with this mentioned objective, it is paid special attention to carry out drought combatting activities collaterally with combatting 

activities for other disasters affecting agriculture sector, and contribution and participation of all members of society, non-governmental 

organizations and all related institutions and agencies in combatting drought are taken as a basis by considering this issue with an integrated 

approach in economic, social and communal aspects.   

Key Words: Drought action plan, Drought, Drought management.  

1.GİRİŞ 

Türkiye, ekonomisi hızla büyüyen, nüfusunun yaklaşık yarısı otuz yaşın altında, dinamik ve gelişmekte olan 

bir ülkedir. Türkiye’nin, Tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (2011 yılı)  62,7 Milyar Dolardır. Tarımda kişi başına düşen 

milli gelir 3.653 (Üçbinaltıyüzelliüç) Dolardır. Tarımsal hasıla bakımından dünyada 7 (Yedi)’nci büyük tarım 

ekonomisine sahiptir. (OECD-2011 Raporu). Tarımda çalışanların oranı % 25.5’dir. Türkiye’nin 2023 yılında tarımda 

150 (Yüzelli) Milyar Dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 40 (Kırk) Milyar Dolar tarımsal ihracat yapma hedefi bulunmaktadır. 

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD) üyesidir ve Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke konumundadır. 

Tarım sektörü tabiat şartlarına bağlı olması sebebiyle dünyanın her yerinde hassas ve stratejik bir sektördür. Tarım 

ülkelerin beslenme, istihdam ve kalkınması için de önemli bir kaynaktır. Türkiye’nin tarımsal üretimde koymuş olduğu 

hedeflere ulaşmak için tarımsal verimliliği ve teknoloji yoğun üretim modelinde çalışmaları devam etmektedir. Ancak 

tüm bu çalışmaların yanında dikkate alınması gereken önemli bir unsurda iklim değişikliklerine bağlı olarak meydana 

                                                           
 

1 GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı, bekir.engurulu@tarim.gov.tr  
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gelme frekansı ve şiddeti artan oranda meydana gelen afetlerdir. Meydana gelen afetler arasında yönetilmesi en zor 

afet kuraklık afetidir. Afetler sonucunda tarımsal üretimde (Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünleri Üretiminde) kayıplar 

yaşanmaktadır. Bu da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini zora sokabilecek bir risktir. 

Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olan, insanların çeşitli etkinliklerini sınırlayan 

önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan ve her an afete dönüşebilen bir doğal tehlikedir. Çok yavaş 

gelişerek belirli bir süreçte oluşan bu doğal olayın, devam süresi uzadıkça sonuçları da çok tehlikeli boyutlara 

ulaşmaktadır. 

Günümüzde; karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta 

itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak 

üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir.  

Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler 

içinde tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri çok geniştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki kuraklık yönündeki olumsuz 

iklim değişimleri ve artan su talepleri kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde bir planlama ve yönetimi 

gerekli kılmaktadır. Bu noktada kuraklık ile ilgili ulusal düzeyde ısınmanın ülkemizi de etkileyeceği, özellikle Akdeniz 

havzası içine giren bölgelerimizde daha fazla hissedileceği ön görülmektedir. Küresel ısınma ile birlikte yaşanması 

muhtemel tarımsal kuraklıktan, sadece bir coğrafik bölgemizin etkileneceği gibi bütün bölgelerimizin de etkilenmesi 

mümkündür.  

Toplam yağışın azalması yağış dağılım dengesinin bozulması, akarsu kaynaklarının azalması, yer altı 

sularının giderek yok olması, aşırı sıcakların yaygınlaşması ve uzun sürmesi gibi süreçlerin belirlediği bu sorun 

sanıldığı gibi sadece toprak, su ya da tarımı değil toplumsal süreçlerden ekonomiye, yaşamın tüm alanlarını 

etkilemektedir.  

Kuraklığın Ekonomik Etkileri; Üründe kayıp, süt ve çiftlik hayvanları kaybı, kereste üretiminde kayıplar, balık 

üretiminde kayıplar, ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme, yiyecek üretiminde düşüş, yiyecek 

stoklarında azalma, finansal kaynak bulmada zorluk (kredi riski), nehir ve kanalların, denizciliğe olan katkılarında 

kayıp, yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık, suyun taşınmasındaki pahalılık, çiftçi gelirlerinde 

kayıplar, eğlence iş alanlarında kayıplar, enerjide kaynak azalması, tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde 

kayıplar, üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik, hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar 

Kuraklığın Çevresel Etkileri; Toprakta su ve rüzgar erozyonu, balık alanlarına zarar, bitki alanlarına zarar, 

suyun kalitesine etki, hayvan kalitesine etki, hayvan doğal yaşam alanlarına etki,  

Kuraklığın Sosyal Etkileri; Yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, göç sosyal huzursuzluk, kırsal alanlardaki yaşam 

seviyesinde düşüş şeklindedir. (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 

Kuraklığın etkilerine baktığımızda çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen üretimde ve 

yaratılan katma değerde azalma olduğundan ekonominin genel dengeleri etkilenmektedir. Yeterli ve dengeli 

beslenemeyen ve toplam bitkisel gıda üretiminde eksiklik olan toplumlar açısından üretimin azalmasına yol açan 

kuraklık çok önemli bir toplumsal yaşam sonucu haline gelebilmektedir. Kuraklık, geçimi bitkisel üretime bağımlı 

kırsal toplumun gelirinde yol açacağı azalma nedeniyle, bir başka sosyo-ekonomik olumsuzluğun kaynağı da 

olabilmektedir. (Oğuz ve ark. 2009) 

Dünyada, kurak arazilere sahip yaklaşık 110 ülke potansiyel bir çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Ülkemizde nüfusun % 25’nin kırsal alanda yaşadığı düşünüldüğünde, aslında kuraklık ve çölleşme ile mücadele 

ayrıca yoksullukla mücadele stratejisini de ele alan entegre bir yaklaşımdır.  

2. TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI UYGULAMALARI 

Amaç ve strateji; Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisinde temel amaç, kamuoyunun bilinç düzeyini 

artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan 

sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün 

tedbirlerin alınmasını; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari 

düzeyde kalmasını sağlamaktır. 

Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel strateji, yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir yapıyı geliştirmek, 

mücadeleyi bütüncül ve kapsamlı bir plan kapsamında yapılır hale getirmek ve tarım sektörünün kuraklıktan en az 

etkilendiği bir yapıya ulaşmaktır. 

Söz konusu amaç doğrultusunda, kuraklıkla mücadele faaliyetlerinin, tarım sektörünü etkileyen diğer 

afetlerle mücadele faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verilecek; konu ekonomik, sosyal ve 

toplumsal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; toplumun bütün bireyleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının kuraklıkla mücadele konusunda katkı ve katılımı esas alınacaktır.  
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Ayrıca, ilgili kuruluşların sorumlu oldukları tedbirlerin, yıllık iş programlarında yer alması ve bu tedbirlerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla, bütçelerinde gerekli kaynakların tahsis edilmesine özel önem verilecektir. (Türkiye 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisive Eylem Planı, 2013-2017) 

Tarımsal kuraklık; Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta alınacak 

tedbirleri belirlemek için, ilk olarak, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve bu çalışmalarda görev, yetki ve 

sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; 

İlk olarak Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Karar 07/08/2007 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve karar kapsamında da “Tarımsal Kuraklık 

Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 02 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış 

ve bu doğrultuda 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanarak faaliyete konulmuştur.   

Bakanlığımızın ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli olan bazı bakanlıkların 

yeniden yapılandırılması ve 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 

Planının süresinin dolması nedeniyle yeniden mevzuat çalışması yapılarak, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık 

Yönetimi Çalışmaları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar gereğide, Tarımsal Kuraklık Yönetiminin 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Çıkarılmıştır. Yönetmelik gereğide; Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurularak çalışmalarına 

başlamış ve yönetim şeması belirlenmiştir.  

Şekil 1.Tarımsal kuraklık yönetim tablosu  (Kaynak: Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, 2013-2017) 

Doğal bir afet olan kuraklığın her an yaşanma riski nedeniyle ülkemiz şartlarına uygun, Bakanlığımız 

koordinasyonunda; Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve 

sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 

ve Eylem Planı hazırlanarak faaliyete konulmuştur. Eylem Planında yer alan faaliyetler, belirtilen strateji temelinde, 

temel gelişme eksenleri ve öncelikler kapsamında gruplanarak hazırlanmıştır. İlgili kuruluşların sorumlu oldukları 

tedbirlerin başlıkları hazırlanmış ve görevler verilmiştir. Bu faaliyetler; 

1. Kuraklık Risk Tahmini ve Kriz Yönetimi  

 Tarımsal kuraklık tahminine dayalı kriz yönetimi uygulanacaktır. 

2. Sürdürülebilir Su Arzının Sağlanması 

 Potansiyel su tutma kapasitesi artırılacaktır. 

 Su iletim kanalları modernize edilecek, su depolama ve iletim kanallarının idame ve yenileme yatırımları 

zamanında yapılacaktır. 

 Atık suların toplanması ve arıtılmış atık suların, tarım ve sanayide tekrar kullanımına yönelik tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır. 

 Yeraltı sularının etkin yönetimi sağlanacaktır. 

 Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım teknikleri geliştirilecek, en önemli doğal su 

deposu olan toprakların korunması ve geliştirilmesine yönelik arazi kullanım planlamaları yapılacaktır. 

3. Tarımsal Su Talebinin Etkin Yönetimi   

 Belirlenen Tarım havzalarında, tarımsal ürünlerin en uygun yetişme alanları, su varlıkları da dikkate 

alınarak tespit edilip tarımda suyun etkin kullanımı sağlanacaktır. 

TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİ 
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 Sulama iletim sistemleri modernize edilecektir. 

 Tarımsal amaçlı yeraltı sularının etkin kullanımı sağlanacaktır. 

 Bitkisel üretim, hayvansal üretim,  arıcılık ve yurtiçi su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere 

kuraklıktan en fazla etkilenen sektörlere ve üretimlere yönelik, üretim yönlendirilmesine dönük teşvik 

programları oluşturulacaktır. Bitkisel ve hayvansal üretim politikaları kuraklık riski göz önüne alınarak 

uygulanacaktır. 

4. Destekleyici Ar-Ge Çalışmalarının Hızlandırılması ve Eğitim/Yayım Hizmetlerinin Artırılması 

 Kuraklıkla mücadeleyi destekleyici Ar-Ge çalışmaları hızlandırılacaktır. 

 Başta çiftçiler olmak üzere ilgili kesimlere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri artırılacaktır. 

5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

 Tarımsal kuraklıkla etkin mücadele için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve kurumsal yapılanma 

güçlendirilecektir. 

Orman dışı yangınlarla mücadelede gerekli kurumsal kapasite geliştirilecektir (Türkiye Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisive Eylem Planı, 2013-2017).  

3. KOMİTELERİN VE TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde yürütülmesi için iki kısımdan 

oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde yapılacak çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.  

a) Merkez Yönetimi;  

1. İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, 

2. Risk Değerlendirme Komitesi, 

3. Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur.  

b) İl Yönetimi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri koordinasyonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri 

oluşturulmuştur.  

Çizelge 1. Tarım havzaları yağış analizi tablosu 

NİSAN-2013 TARIM HAVZALARI YAĞIŞLARI 

No TARIM HAVZASI 
YAĞIŞ         

(mm) 

NORMALİ 

(mm) 

GEÇEN YIL 

(mm) 

ARTMA-AZALMA ORANI 

NORMALE GÖRE            

(%) 

GEÇEN YILA GÖRE                  

(%) 1 Güney marmara hav. 45,2 63,2 85,5 -28,5 AZALMA -47,1 AZALMA 

2 Batı karadeniz hav. 47,8 52,3 39,1 -8,7 AZALMA 22,0 ARTMA 

3 Kuzeybatı ana. Hav. 49,3 54,4 18,3 -9,5 AZALMA 100'den Fazla ARTMA 

4 Doğu karadeniz hav. 41,2 72,9 51,7 -43,5 AZALMA -20,3 AZALMA 

5 Karasu - aras hav. 57,1 58,6 32,7 -2,6 AZALMA 74,9 ARTMA 

6 Kuzey marmara hav. 40,1 46,6 72,8 -14,1 AZALMA -44,9 AZALMA 

7 Büyük ağrı hav. 32,5 38,5 18,3 -15,6 AZALMA 77,6 ARTMA 

8 Söğüt havzası 39,6 49,3 46,8 -19,7 AZALMA -15,3 AZALMA 

9 Çoruh havzası 44,9 56,5 36,8 -20,6 AZALMA 22,1 ARTMA 

10 Yukarı fırat hav. 50,9 67,4 38,1 -24,6 AZALMA 33,5 ARTMA 

11 Kıyı ege havzası 57,1 47,4 75,8 20,4 ARTMA -24,7 AZALMA 

12 Van gölü havzası 42,0 84,8 42,3 -50,5 AZALMA -0,7 AZALMA 

13 Erciyes havzası 46,8 59,5 14,8 -21,3 AZALMA 100'den Fazla ARTMA 

14 Kaz dağları hav. 40,9 54,6 55,9 -25,2 AZALMA -26,9 AZALMA 

15 İç ege havzası 39,2 57,6 38,5 -31,9 AZALMA 1,9 ARTMA 

16 Gediz havzası 54,1 51,9 64,2 4,3 ARTMA -15,7 AZALMA 

17 Meriç havzası 27,7 46,1 65,8 -39,9 AZALMA -57,9 AZALMA 

18 Yeşilırmak hav. 45,4 59,4 25,0 -23,6 AZALMA 81,4 ARTMA 

19 Orta karadeniz hav. 40,0 69,2 23,3 -42,3 AZALMA 71,5 ARTMA 

20 Karacadağ hav. 38,8 73,7 26,5 -47,3 AZALMA 46,6 ARTMA 

21 Zap havzası 61,7 116,8 86,4 -47,2 AZALMA -28,6 AZALMA 

22 Gap havzası 28,1 50,1 23,7 -43,9 AZALMA 18,4 ARTMA 

23 Batı gap havzası 66,7 52,5 31,7 27,1 ARTMA 100'den Fazla ARTMA 

24 Doğu akdeniz hav. 131,9 80,2 32,1 64,5 ARTMA 100'den Fazla ARTMA 

25 Kıyı akdeniz hav. 81,2 59,5 32,3 36,6 ARTMA 100'den Fazla ARTMA 

26 Ege yayla havzası 41,9 41,5 25,7 0,9 ARTMA 63,0 ARTMA 

27 Orta kızılırmak hav. 41,9 52,7 16,6 -20,5 AZALMA 100'den Fazla ARTMA 

28 Orta anadolu hav. 45,3 46,1 11,1 -1,8 AZALMA 100'den Fazla ARTMA 

29 Fırat havzası 38,4 76,3 40,8 -49,6 AZALMA -5,9 AZALMA 

30 Göller havzası 50,3 55,3 37,4 -9,1 AZALMA 34,4 ARTMA 
Kaynak: İzleme Erken Uyarı Tahmin Komitesi Raporu, Mayıs 2013 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; Sulama Amaçlı Barajların Doluluk Oranları, 

Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinden Gelen, Üç Aylık Tahmin Haritaları, 
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3.a.1.İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi; Her ayın 15 ile 20 si arasındaki bir tarihte toplantı yapılır. Veri 

Akış Birimindeki görevli kurumlardan gerekli olan veriler alınarak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi raporu 

hazırlanır. Burada amaç yaşanabilecek kuraklığın düzenli olarak takibe alınmasıdır. Bu komite ilgili kurumların 18 

uzmanından oluşmaktadır. İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi raporu hazırlarken; 81 Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüklerinden ilde yetişen tarımsal ürünler için “Fenolojik Gözlem Raporları”  

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden; Bölgesel, Aylık ve Kümülatif Yağış Analizi, Su Havzaları Yağış Analizi, 

Tarım Havzaları Yağış Analizi, Sıcaklık Analizi, Bölgeler İtibarıyla Aylık ve Kümülatif yağış değerlendirme Grafikleri 

alınmaktadır.  

Çizelge 2. Çanakkale ili tarımsal ürünlerine ait fenolojik gözlem raporu  

ÇANAKKALE İLİ TARIMSAL ÜRÜNLERE AİT ÜRETİM BİLGİLERİ 

ÜRÜN ADI 

2012 2013 yılı Nisan ayı 

Üretim 

Alanı           

(Da ) 

Üretim 

Miktarı 

(Ton) 

Verim 

Kg./Da 

Gelişme ve 

Bakım 

Durumu 

Gözlem 

Tahıllar 
  

      

Buğday (Kuru)  861.859 375.295 435 Normal Buğday ve arpada ay sonuna doğru başaklanma başladı. 

Gelişme normal. Mısırda ekim için tarla hazırlığına başlandı. 

Çeltikte tarla hazırlığı başladı. Hububatta genel olarak 

gelişme normal. 2012 yılına göre verimde aşırı yağışlardan 

dolayı dekar başına 15 kg düşüş beklenmektedir. 

Buğday (Sulu) 52.074 30.303 582 Normal 

Arpa(Kuru) 229.472 84.500 368 Normal 

Arpa(Sulu) 12.510 6.821 545 Normal 

Çavdar 21.520 5.945 276 Normal 

Triticale (Dane) 10.969 4.118 375 Normal 

Kaynak: İzleme Erken Uyarı Tahmin Komitesi Raporu, Mayıs 2013 

Kuraklık Analizi için de;  

1. Normalin Yüzdesi İndeksi (Percent Of Normal Index-Pnı) (Normalin yüzdesi indeksi kuraklık indeksleri arasında en 

basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış miktarının ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik 

halinde elde edilir.) 

2. Standart Yağış İndeksi (Standardızed Precıpıtatıon Index-Spı) (Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen 

zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Program 

istenilen istasyon için 3, 6, 12 ve 24 ay bazında bunların herhangi bir kombinasyonu için kuraklık indeksinin 

zaman ve yüzde oluşumunu hesaplayabilmekte ve aynı zamanda farklı kuraklık şiddeti kategorilerinde analize 

imkan vermektedir.) 

3. PALMER Kuraklık Şiddet İndeksi (PALMER Drought Severity Index - PDSI) (PDSI genellikle aylık olarak 

hesaplanmaktadır. Girdi olarak yağış, sıcaklık ve toprağın su tutma kapasitesi kullanılmaktadır. Bu girdiler 

yardımıyla su dengesi eşitliğinin temel bileşenlerinden olan evapotranspirasyon, toprağa giren, yüzey akışı ve 

yüzeyden olan nem kaybı belirlenebilmektedir.) Ülkemizde çalışılan farklı kuraklık analizleri alınarak genel bir 

değerlendirilmesi yapılmaktadır ancak tarımsal kuraklığın tespitinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüklerinden gelen fenelojik gözlem raporları daha çok belirleyici olmaktadır.  

           Şekil 2. Standardızed Precıpıtatıon Index-Spı      Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mayıs 2013  
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Yukarıda belirtilen veriler alınarak “İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi raporu” hazırlanır ve komite 

üyelerinin onayına sunularak imzalanır. Hazırlanan, “İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi Raporu” 

değerlendirilmek üzere “Risk Değerlendirme Komitesine” sunulmaktadır.  

3.a.2.Risk Değerlendirme Komitesi; Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışır.  

Her ayın 20 ile 25 arasında bir günde toplantısını yaparak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesinden gelen Raporu 

inceler. Risk Değerlendirme Komitesi Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinden aldığı üç ve altı aylık tahmin haritaları 

ile diğer verileri kullanarak 6 aylık periyotta; Yağış senaryoları yaparak ileriye dönük 6 aylık kuraklık tahmini yapmakta 

ve bu tahmini yaparken, bu senaryoları üç başlıkta ele alınmaktadır. 

1. İyi senaryo (Yağışların normalden  %20 daha fazla olması)  

2. Normal senaryo (Yağışların mevsim normalleri seviyesinde olması) 

3. Kötü senaryo (Yağışların normalden %20 daha az olması)  

Bu senaryolara göre raporda, ülkesel ve bölgesel kuraklık tahminleri yapılmaktadır. Rapor sonuçlarına göre 

gerek duyulması halinde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri uyarılmaktadır.  

3.b.Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında;  ilgili 

bakanlıkların il temsilcileri ilgili bakanlıklara bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin taşra birimleri temsilcileri, il sağlık 

müdürü valinin uygun göreceği ilçe kaymakamları, il özel idaresi temsilcisi büyükşehir ya da il belediyesi temsilcisi, 

ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcisi, ziraat odası başkanı, sulama, içme suyu ve üretici birlikleri, kooperatif 

başkanları ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşmaktadır. (Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 

Stratejisi ve Eylem Planı, 2013-2017) Her il kendi şartlarına göre, Tarımsal Kuraklık Eylem Planını hazırlamıştır. 

Hazırlanan il eylem planında;  

 İl’e ait genel bilgiler 

 Toprak ve Arazi Kaynakları 

 Kuru ve Sulu Tarım Arazileri Sınıfları 

 Su Kaynakları Varlığı 

 Normal Koşullarda Yapılacak Orta ve Uzun Dönem Çalışma Planları 

 Kurak Dönemlerde Alınacak Önlemler 

 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Planları 

 İçme ve Kullanma Suyu Planlamaları 

 Geliştirilecek tarım dışı faaliyetler 

 Eğitim Planları başlıklarına yer verilmiştir. 

Kuraklıkla mücadelede, kurak yıllarda alınması gereken tedbirlerden önce normal şartlardaki yıllarda 

alınması gereken tedbirler daha çok önem kazanmaktadır. Eylem planında kuraklık yaşanmadığı yılarda yapılacak 

işlemler belirtilmektedir. Hazırlanan İl Kuraklık Eylem planında sulu ve kuru tarım alanlarında yapılacak işler için 4 

adım belirlenmiştir. Bu adımlar; 

1.Adım kuraklığa hazırlanma,  

2.Adım kuraklık alarmı, 

3.Adım acil eylem,  

4.Adım kısıtlama şeklindedir.  

Çizelge 3. Kuru Tarım Alanlarında Tarımsal İl Kuraklık Eylem Adımları 

NORMAL 

KOŞULLARDA 

KURAKLIK EYLEMİ 
1. ADIM 

KURAKLIĞA 

HAZIRLANMA 

2. ADIM 

KURAKLIK ALARMI 

3. ADIM 

ACİL EYLEM 

4. ADIM 

KISITLAMA 

İl Yıllık yağışı, uzun 

yıllar il yağış 

ortalamasına yakın 

veya üzerinde, 

yeraltı ve yerüstü su 

seviyeleri yeterli. 

İl yıllık yağışı, uzun yıllar il 

yağış ortalamasından az, 

yeraltı ve yerüstü su 

seviyeleri düşme 

eğiliminde, Eylül-Ekim 

yağışları azalan seyirde. 

(TKYKK kararı) 

İl yıllık yağışı, uzun yıllar il 

yağış ortalamasından az 

yeraltı ve yerüstü su 

seviyeleri düşüyor. Eylül-

Ekim-Kasım-Aralık yağışı 

kurak yıllara paralel. 

(TKYKK kararı) 

İl yıllık yağışı, uzun yıllar il 

yağış ortalamasından az. 

Yeraltı ve yerüstü su 

seviyeleri düşüyor. Ekim-

Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-

Mart yağışı en kurak yıla 

yaklaşıyor. 

(TKYKK kararı) 

İl yıllık yağışı, uzun yıllar il 

yağış ortalamasından çok az, 

yeraltı ve yerüstü su seviyeleri 

düştü. Ekim-Kasım-Aralık-

Ocak-Şubat-Mart-Nisan-

Mayıs-Haziran yağış toplamları 

en kurak yıl düzeyinde. 

(TKYKK kararı) 

Kaynak: Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, 2013-2017 

Kuru Tarım Alanlarında Tarımsal İl Kuraklık Eylem Adımları alınması gereken önlemlerin başlıkları;  

Normal Koşullarda Alınması Gereken Önlemler; 

1. İl kuraklık eylem planının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, 

2. Yasalar, yönetmelikler ve tüzüklere göre çalışmalar gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanması, 

3. Çiftçi kayıt sistemlerinin devamlı geliştirilmesi, 
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4. Kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, 

5. Mera, yaylak ve kışlaklarda Mera Islahı ve Amenajman Projeleri uygulamalarına devam edilmesi, 

6. AR-GE çalışmaları; 

a-  Kuraklıktan daha az etkilenen tür ve çeşitlerin geliştirilmesi, 

b-  Su hasadı, teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi, 

c-  Bölgelere göre ürün deseninin belirlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, 

d-  Kontrollü şartlarda çalışarak simülasyon çalışmaları ve modellemeler yapılması, 

e-CBS ve UA sistemlerinin izleme, değerlendirme çalışmalarında daha yoğun kullanılması ile ilgili 

çalışmaların hızlandırılması, 

f-Sonuçların üretici şartlarında deneme, demonstrasyonlarının yapılarak farkında lığın yaratılması, 

7. Havza yağış sularının toprağa, yeraltına verilmesi için havza erozyon kontrol çalışmaları ile yamaç arazilere ve 

derelere kuru taş sekiler yapımının yaygınlaştırılması, 

8. Meyilli arazilere sekileme yapılması, 

9. Bütün korumasız tepelerin ağaçlandırılması, 

10. 10.Arazi kullanım planlaması gibi eylemlerdir. 

11. Eğimli alanlara ekilecek bitkiler, 

12. Kuru alanlara ekilecek bitkiler, 

13. Sulu alanlara ekilecek bitkilerin belirlenmesi,  

14. Arazi kullanım planlarının katılımcı bir yaklaşımla yapılması ve bu planlarda belirlenen kullanımlara aykırılıkların 

önlenmesi 

1. Adım için Alınması Gereken Önlemler; 

1. Toplumun farkında olmasını başlatma, eğitim-yayın-yayım, 

2. Tarımsal Kuraklık Eylem Planı İl üyelerinin, kurumsal plan görevlerini gözden geçirmeleri, 

3. Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tohumluk ihtiyacının tespiti ve tedariki, 

4. Toprakta suyun muhafazasını sağlayacak toprak işleme tekniklerinin uygulanması, kontür sürüm, 

5. Kuru şartlarda yapılan hububat yetiştiriciliğinde verim miktarı ülke ortalamasının çok altında olan alanların, ekim 

dışı bırakılması, 

6. Yazlık ekimlerde “minimum işlemeli tarım” uygulamasına geçilmesi ve desteklenmesi, 

7. Kuraklık ve riskleri konusunda yazılı ve görsel basının bilgilendirilmesi, 

8. Toprak neminin periyodik tespiti ve izlenmesi 

2.Adım için Alınması Gereken Önlemler; 

1. Kuraklık Planını test etmek ve duyurmak, 

2. Eğitim-yayın ve yayımla bilinçlendirme, 

3. Tarlada bitki çıkışlarının takibi, sorun varsa alternatif ürün ekimi, 

4. Topraktaki nemin takibi ile bilgi akışının sağlanması, 

5. Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması için organik gübre kullanımının arttırılması, 

6. Topraktaki nemi korumak için malç kullanılması, 

7. Sürdürülebilir, uygun arazi yönetiminin uygulanması, 

3.Adım için Alınması Gereken Önlemler; 

1. Mevcut ekim alanlarında, bitki çıkış ve gelişme oranlarının tespiti, 

2. Ürün tahminlerinin yapılması, 

3. Alternatif ürün çeşitlerinin planlaması, 

4. Ürün kayıplarının hesaplanması, 

5. Kısıtlama ve yasaklamaların yerine getirilmesi, 

6. Hububat yetiştiriciliği yapılan alanlarda korunga, fiğ gibi yem bitkilerinin devreye    sokulması, 

7. Mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma planlaması uygulanması, 

8. Toprak nemi ölçümleri yapılarak, bilgi akışının sağlanması,  

9. Meraların yetersizliği halinde hayvanların geçici alternatif hayvan otlaklarına nakli, 

10. Kuraklıktan zarar gören alanlar ile zarar görenlerin tespiti, 

11. Süne mücadelesiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması, 

12. Kış ve feyezan suları ile bahar sulaması yapılması, 

4.Adım için Alınması Gereken Önlemler; 

1. Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunun Acil Eylem uygulama kararı, 

2. Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezlerince Acil Eylem Planının uygulanmaya konulması ve görev dağılımının 

yapılması, 

3. Eylem planının mali portresi çıkarılarak, ek ödenek tespiti 
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4. İl Teknik Çalışma grupları oluşturularak konular itibariyle görev dağılımının sağlanması, 

5. Yem bitkisi ekilişleriyle elde edilen kuru otun iyi şartlarda saklanması, 

6. Meralardan en iyi şekilde yararlanma şartlarının belirlenmesi, 

7. Sap-saman ve anız artıklarının depolama şartlarında saklanması, 

8. Anızı yakmadan, anız parçalama makinelerinin kullanılmasının sağlanması, 

9. Tarım ürünlerinin yangına hassas dönemlerinde gözetleme ve müdahale ekiplerinin hazır bulundurulması, 

10. Orman yangınlarında alınan tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması, 

11. Hayvan yem ihtiyacı ve temin edilecek yerlerin belirlenmesi ve ikmali, 

12. Ürün üretim tahminlerinin yapılması, 

13. Kuraklığa maruz kalan üreticilerin borçlarının ertelenmesi, düşük faizli kredi verilmesi, desteklenmeleri, tohum 

ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer yardımların yapılması, 

14. Zorunlu ihtiyaç halinde yapılan tespitlere göre tahıl yardımı yapılması, 

15. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gıda, geçim ve ekonomik sıkıntılar sonucu oluşan sosyal huzursuzlukların en 

aza indirilmesi için kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmaların yapılması, 

16. Uygulamalarda ortaya çıkacak kanuni sıkıntıları tespit ederek, çözüm önerileriyle birlikte ilgili makamlara 

bildirmesi. 

17. Kurak dönem ve bölgelerin arıcılara bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, (Türkiye Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, 2013-2017) 

4.DÜNYADA UYGULANAN KURAKLIK EYLEM PLANLARI 

Dünyada uygulanan eylem planlarına bakıldığında; İlk olarak eylem planı hazırlayarak çalışmalara 

başlandığı, yönetim sisteminin kurulduğu, izleme biriminin oluşturulduğu ve yayım faaliyetinin yapıldığı 

görülmektedir. Aşağıda farklı ülkelerden uygulamalara bakıldığında;  

4.1. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kuraklık Önleme Merkezi tarafından yapılan çalışmalar;  

Kuraklıkla ilgili planlamada ilk adım olarak karar merci ve ilgili kurumlardan oluşan bir ekip oluşturmaktır. 

Ekibin öncelikli olarak cevap vermesi gereken kilit sorular şunlardır; 

Kuraklık bizi nasıl etkileyecek? Geçmiş kuraklıkların etkisi nasıl olmuştur? 

Sonra gerçekleşecek olan kuraklığı ilk aşamalarda nasıl anlayacağız. (İzleme ve Erken uyarı) 

Gerçekleşecek olan kuraklıktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? 

Ayrıca, Kuraklık için planlama süreci 10 adımda belirlenmiştir; 

1.Adım; Kuraklık görev gücünü görevlendirmek. 

2.Adım; Kuraklığa hazırlık planının amaçlarını belirtmek. 

3.Adım; İlgili kurumların katılımını sağlamak ve anlaşmazlığı çözmek. 

4.Adım; Kaynakları kayıt altına almak ve risk altındaki grupları belirlemek. 

5.Adım; Kuraklığa hazırlık planını oluşturmak/ yazmak. 

6.Adım; Araştırma ihtiyaçlarını belirlemek ve kurumsal boşlukları doldurmak. 

7.Adım; Bilim ve politikayı bir araya getirmek. 

8.Adım; Kuraklığa hazırlık planını yayınlamak ve kamuyunu bilinçlendirmek. 

9.Adım; Eğitim programları geliştirmek. 

10.Adım; Kuraklığa hazırlık planını değerlendirmek ve revize etmek. 

Kuraklık planında olması gereken üç ana bileşen şunlardır. 

a-İzleme erken uyarı ve tahmin. 

b-Risk ve etki değerlendirmesi. 

c-Etkiyi azaltma ve mücadele. (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kuraklık Önleme Merkezi, National 

Drought Mitigation Center)   

4.2. Fransa’da Uygulanan eylem planında; 

 Komite uzmanları çiftçiler, endüstri kuruluşları, elektrik üreticileri, yöresel otoriteler, doğa koruma 

dernekleri ve balıkçılık dernekleri ve devlete ait ilgili bölüm sorumlularından oluşmaktadır. Sürecin takibi edilmesi ve 

planın uygulanması; 

 Kuraklık algılaması, 

 Kuraklık eylem planı hazırlığı, 

 Kuraklık eylem planı uygulaması, sorumlu birimler, 

 İzleme ve sonuçlar şeklinde belirlenmiştir. 

4.3. Güney Afrika kuraklık eylem planı uygulamaları;  

Kuraklık riskinin azaltılması için Ulusal Tarım Bakanlığının Stratejik Modelleri aşağıdaki gibidir.  
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 Ulusal kuraklık planı oluşturmak 

 Yönetim sistemi oluşturmak izleme ve değerlendirme birimi kurmak  

 Hayvancılık tarımı yapan toplulukları bilgilendirme amaçlı geniş alanları gösteren haritaları derlemek. 

 Kuraklığa meyilli arazilerde araştırma yapmak. 

 Tarımla ilgili taşra şubelerine kuraklık değerlendirmelerinde yardımcı olmak. 

 Erken uyarı sistemini geliştirmek ve uygulamak. 

 Milli Hazineden afet kuraklık yardımı programları ve hizmet eğitimi için ödenek tahsisi kaynağı oluşturmak 

 Kuraklık yardımı için kriterlerin taslağını çıkarmak. 

4.4. Hindistanın hazırladığı kuraklık eylem planında;  

Kuraklıkta kısa ve uzun dönem önlemler şeklinde çalışmalar belirlenmiştir. Kuraklığın neden olduğu zorluğu 

ve kuraklık durumunu azaltmak için;  

1. Kısa Dönemde alınacak Önlemler 

a. Etkili alanlardaki su kaynaklarının iyi yönetilmesi için içme suyunu toplanması ve depolanması 

b. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde büyükbaş hayvanlar ve diğer çiftlik hayvanları için saman sağlanması 

c. Kuraklıktan etkilenen insanlara ürün kayıplarının neden olduğu gelir kaybına karşılık destek verilir.  

d. Halk dağıtım sistemi aracılığı ile gerekli tahıl miktarı depolanarak garantiye alınır. 

e. Var olan olanakların dışında ürünler en iyi şekilde sulama ile desteklenir 

f. Kuraklıktan sonra su sağlanarak ürünlerin kısa sürede yetiştirilmesi sağlanarak söz konusu etki hafifletilir. 

g. Salgın hastalık durumu izlenmeli ve salgın hastalıklar artmadan engellenmelidir. 

2. Orta ve Uzun Dönem Önlemler 

a. Kuraklığa karşı dayanıklı ürün çeşitleri geliştirilmeli. 

b. Sulama planları çabuk tamamlanmalı. 

c. Kuraklıktan etkilenen alanlardaki tüm çalışmaların sürdürebilirliği sağlanmalı. 

d. Devlet gerçekten bu işten zarar görenleri tespit etmeli ve kuraklıktan etkilenen alanlardaki zarar kontrolünü 

yapmayı denemelidir. 

e. Bütün korumasız tepeler ağaçlandırılmalı ve yağmur suyunun korunmasını artırmak için orman alanları 

artırılmalı.( Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verileri) 

5. SONUÇ 

- 2008-2012 Eylem Planı sürecinde önemli adımlar atılmış, kuraklık konusunda ülke genelinde farkındalık 

oluşturulmuştur. 

- İller kapsamında il kriz merkezleri oluşturulmuş ve İl Eylem planları hazırlanmıştır. 

- Ortaya çıkan sorunların giderilmesi için ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nde ve Yönetmelikte değişiklik 

yapılmıştır.  

- İlgili bütün kurumlar sürece dahil edilerek koordineli bir şekilde çalışılmıştır.  

- Veri Akış Birimi oluşturularak düzenli olarak veriler alınmıştır. 

- Risk Değerlendirme ile İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komiteleri kurulmuştur. 

- Komiteler her ay düzenli toplantılar yaparak raporlarını oluşturmuştur. 

- Komiteler aracılığıyla, veriler toplanmakta, fenolojik gözlemler yapılmakta ve kuraklık sonuçları izlenmektedir. 

- Her kurum ve kuruluşun konuya ilişkin çalışmaları takip edilmiş ve raporlandırılmıştır. 

- Kuruluşların Plan’a ilişkin görüşleri de alınmış ve bunlar yeni formatta değerlendirilmiştir.  

- 2013-2017 dönemi için yeni bir yol haritası belirlenmiştir.  

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunun, komitelerin ve il kriz merkezlerinin çalışmalarının 

kesintiye uğramaması amacıyla; 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde günümüz şartlarına göre yeniden hazırlanan 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde tarımsal kuraklıkla mücadeleye etkin bir şekilde 

devam edilecektir. 
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TOPRAK TUZLULUĞU VE ALKALİLİĞİNİN YONCA  (Medicago sativa) BİTKİSİNİN 

MİNERAL İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Uğur ŞİMŞEK1  Süleyman TEMEL2   Bilal KESKİN2   İbrahim Hakkı YILMAZ2 

ÖZET 

Tuzluluk ve alkalilik sorunu kurak ve yarı kurak bölgelerin tarım topraklarının önemli sorunlarından birisidir. Uygun toprak yönetimi ile 

tuzlulaşma ve alkalileşme süreci kontrol edilebilir hatta önüne geçilebilir. Iğdır ovası, sahip olduğu iklim özellikleri ile önemli bir tarımsal üretim 

potansiyeline sahiptir. Ancak yıllardan beri yapılan yanlış uygulamalar kurak iklime sahip bu bölge topraklarının büyük bir kısmının tuzdan 

etkilenmesine neden olmuştur. Tuzluluğun kontrolünde tuza toleranslı veya dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi dünya genelinde oldukça yaygın bir 

uygulamadır. Bu çalışmada, bölgede çok yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan yonca (M. sativa) bitkisi kontrol (tuzlu ve sodyumlu olmayan), tuzlu, 

sodyumlu, ve tuzlu-sodyumlu özellik gösteren 4 lokasyonda denenerek bitkinin mineral içeriğindeki değişim irdelenmiştir. Denemeler tarla 

koşullarında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bu amaçla hasat zamanı parsellerden 2 bitki köküyle beraber 

sökülerek analize hazırlanmış ve bitkinin P, Ca, K, Mg, Na ve B içerikleri belirlenmiştir. Sonuçlar varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar 

Duncan çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. Yonca bitkisinin P (p<0,01), Ca (p<0,01), K (p<0,01), Mg ( p<0,01), Na (p<0,01) ve B (p<0,01) 

içeriğinde lokasyonlar açısından önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Genel olarak bitkilerin elementel içerikleri kontrol ve tuzluluk koşullarında 

en yüksek değere ulaşmıştır. Bu farklılıklar değişik kimyasal koşullara sahip topraklarda bu elementlerin elverişli miktarlarının farklı olmasından 

kaynaklanabileceği gibi farklı koşullarda bitkinin özellikle kök gelişiminin ve kök faaliyetinin farklı olmasından da kaynaklanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, Alkalilik, Yonca, Mineral İçerik 

EFFECT OF SOIL SALINITY AND ALKALINITY ON ALFALFA (Medicago sativa) 

MINERAL CONTENT  

ABSTRACT 

Salinity and alkalinity are the major problems of agricultural lands in the arid and semi-arid regions. Salinity and alkalinity can be 

controlled with proper soil management even be avoided. The climatic characteristics of Igdir Plain provides significant potential for agricultural 

production. However, the improper practices of many years has caused salinity in a large part of the region. The use of salt-tolerant plant or 

resistance plants is a fairly common practice in controlling the salinity throughout the world. In this study, alfalfa (M. sativa) which is the most 

widely grown forage crop in the region was grown and mineral contents of alfalfa plants were determined in four different locations (non-saline 

and alkaline field as control, saline, alkaline, and saline-alkaline). Experiments were established under field conditions according to randomized 

complete block design with three replications. Two plants were removed with roots from each plot at harvest time, and analyzed for 

phosphorus(P), calcium (Ca), potassium (K), magnesium (Mg), sodium (Na) and boron (B) concentrations. Results were subjected to analysis of 

variance and means were compared by Duncan's multiple comparison test. The differences in terms of in the P, Ca, K, Mg, Na and B 

concentrations among locations were significant (P<0.01). In general, the mineral contents of the plants control and saline conditions reached to 

the highest value. The differences can be resulted from variation in soil chemical conditions, especially plant root growth and root activity. 

Keywords: Salinity, Alkalinity, Alfalfa, Mineral Content 

1. GİRİŞ 

Çoğunlukla kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen toprak tuzluluğu dünya genelinde tarım arazilerinin 

üretim kapasitelerini yaklaşık %7-8 oranında azalmaktadır. Tuzdan etkilenmiş topraklar hem toprak çözeltisinde hem 

de katyon değişim komplekslerinde bulunan aşırı miktarda tuz (tuzluluk)  ve/veya sodyum (Na) ile karakterize 

edilmektedirler. Bu tuzlar ve Na ya ana minerallerden  (birincil tuzluluğun sebebi) yada toprak ve su kaynaklarının 

yanlış yönetimini de (ikincil tuzluluğun sebebi) içeren antropojenik aktivitelerden kaynaklanır (Qadir et al. 2007). Sulu 

tarım uygulanan bölgelerde tuzluluk gereğinden fazla sulama, kalitesiz su kullanımı, yetersiz drenaj sonucunda 

yükselen taban suyunun buharlaşmasından kaynaklanırken, yağışlı bölgelerde de yüksek tuzlu sulama sularıyla, 

toprağa ilave edilen tuz miktarının (gübreler ile), bitkiler tarafından alınanlarla yıkananların miktarından fazla 

olmasından ileri gelmektedir. Çoğunlukla topraklarda tuzlanmaya neden olan anyonlar; Cl-, SO4
-2 nadiren de olsa 

HCO3, CO3
-2 ve NO3

-,  katyonlar ise Na+, Ca+2, Mg+2 ve daha az olmak üzere K+’dur (Ergene, 1995). 

Ghassemi et al., (1995)‘a göre tuzdan etkilenmiş alanlar dünya genelinde sulanan alanların % 20’den 

fazlasını hatta bazı ülkelerde yarıdan fazlasını kaplamakta (Cheraghi, 2004), hali hazırda  dünyada 4 milyon km2 

alanda, Türkiye’de ise 8 bin km2’de tuzluluk sorunu yaşamaktadır (FAO, 2005).  Sodik ve tuzlu-sodik topraklar ise 
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tuzdan etkilenmiş toprakların yaklaşık % 50’sini kaplamaktadır (Beltra´n and Manzur, 2005; Tanji, 1990). Artan nüfus 

ile birlikte gıda üretimi için artan talebi karşılamak için bu alanların ortalama üretim kapasitesi ile tarımsal üretime 

katılması gerekmektedir.  

Ekonomik öneme sahip bitkilerin pek çoğu tuzluluğa karşı duyarlıdır. Bu bitkilerin tuzlu koşullarda 

yaşamaları oldukça kısıtlıdır ve verimde önemli düşüşlerle karşılaşılmaktadır. Tuzluluk nedeniyle bitkisel üretimin ya 

da verimin düşmesinde bitkilerin, tuz düzeyi sürekli artan çevreye uyum gösterememeleri ana etmen olmaktadır 

(Kanber ve ark., 1992).  

Tuzluluğun üç ana mekanizma yoluyla bitki büyümesini azalttığı bilinir: (1) su alımında azalma, (2) sodyum 

(Na) ve klor (Cl) toksitesi ve (3)  besin dengesinde bozulma (özellikle kalsiyum (Ca) ve potasyum (K)  alımının 

engellenmesi)  (Marschner, 1995). Bu mekanizmalar kısa süreli (günler) ve uzun süreli (haftalar/aylar) faktörler olarak 

ayrılabilirler. Kısa vadede büyüme kök su açığı tarafından sınırlandırılır, uzun vadede ise trend kısmen sürgünlerde 

olmak üzere tuz birikimi yoluyla büyümenin büyük oranda kısıtlanması yönündedir (Munns and Termaat, 1986).  

Tuzluluğun zararlı etkisini azaltmak, tuz birikimi nedeniyle ortaya çıkan verimlilik kaybını geri çevirmek ve 

yeniden canlandırılmış topraklar elde etmek için bazı uygulamalar yapılabilmektedir. Bu uygulamalar esas olarak çok 

miktarda kaliteli su, enerji ve dikkatli bir toprak yönetimi bileşenlerinden oluşmaktadır. Bitkilerin tuza karşı gösterdiği 

tepkiler; bitkinin gelişme dönemine, topraktaki tuzun miktarına, tuzun bitkiye etki süresine; bundan başka bölgenin 

iklim ve toprak özelliklerine göre farklılık arz etmektedir (Greenway ve Munns, 1980). Tuza tepki konusunda bitkiler 

arasında önemli değişiklikler söz konusudur. Familya, cins ve türler arasında farklılıklar bulunduğu gibi, aynı türe ait 

genotipler arasında da tuza tolerans yönünden farklılıkların bulunduğu bilinmektedir. Bu manada tuzlu topraklarda 

gelişmeleri esas alınarak bitkiler halofitler ve glikofitler olmak üzere iki genel kategoriye ayrılmışlardır. Halofitler 

yüksek derecede toprak tuzluluğunu tolere edebilen ve yapraklarında Na ve Cl biriktirebilen türler olarak 

tanımlanmıştır Buna zıt olarak glikofitler tuza toleransları az olan ve organlarında tuz biriktirmeyen türlerdir. Hatta 

bazı türler (obligat halofitler) en iyi gelişimlerini tuzlu koşullarda gerçekleştirmekte, düşük tuz konsantrasyonuna 

sahip topraklarda gelişmeleri gerilemektedir (Ungar, 1991). 

Bu çalışmada tuzluluk ve alkaliliğin en önemli sorunu oluşturduğu Iğdır Ovasında son yıllarda tarımı oldukça 

yaygınlaşan yonca (medicago sativa) bitkisinin 4 farklı (normal, aşırı tuzlu, aşırı alkali ve aşırı tuzlu alkali) toprak 

koşulunda bazı besin elementleri yönünden içeriğindeki değişim incelenmiştir. 

2. METARYAL VE METOD 

Deneme; kurak ve yarı kurak iklim özelliğine sahip (yıllık 254.2 mm yağış ve 1094 mm buharlaşma) Doğu 

Iğdır Ovası, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan, Yukarı Çamurlu, Aşağı Çamurlu ve Saraçlı köylerine ait sulu tarım yapılan 

taban arazilerde ‘‘Şansa Bağlı Tam Bloklar’’ deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 4 farklı toprak ( aşırı tuzlu, aşırı 

alkali, aşırı tuzlu-alkali ve tuzlu ve alkalilik göstermeyen kontrol ) koşulunda kurulmuştur.  

Denemede parsel alanı (uzunluğu 4 m x genişliği 3 m) 12 m2 olarak planlanmıştır. Kullanılan sulama 

suyunun ve uygulanan gübrelerin diğer parsellere etkisinin olmaması ve bakım işlerinin kolay yapılabilmesi için 

parseller ve bloklar arasında 3 m boşluk bırakılmıştır. Toprakların tekstürleri Bouyoucus Hidrometre yöntemiyle (Gee 

and Hortage, 1986), organik madde içerikleri yaş yakma yöntemiyle belirlenmiştir (Walkley and Black, 1934). Toprak 

reaksiyonu 1:2.5’luk toprak-su süspansiyonunda potansiyometrik olarak (McLean 1982), toprakların değişebilir 

katyonları amonyum asetatla (1 N, pH=7.0) çalkalanıp ekstrakte edildikten sonra Na ve K, Ca, Mg ICP-OES Inductively 

Couple Plasma spectrophometer (Perkin-Elmer, Optima 2100 DV, ICP/OES, Shelton, CT 06484-4794, USA)  ile 

okunmak suretiyle (Rhoadas 1982), elektriksel iletkenlikleri hazırlanan satrasyon macunlarından elde edilen 

ekstraksiyon çözeltilerinde elektriki kondüktivite aleti ile (Demiralay 1993), değişebilir katyonlar sodyum 

bikarbonatla ekstrakte edilen süzüklerde ICP-OES Inductively Couple Plasma spectrophometer (Perkin-Elmer, 

Optima 2100 DV, ICP/OES, Shelton, CT 06484-4794, USA)  ile okunmak suretiyle (Olsen ve Summer, 1982),  Bor 

içeriği 0.01M Mannitol+0.01M CaCl2 çözeltisi ile ektrakte edilen süzüklerde ICP-OES Inductively Couple Plasma 

spectrophometer (Perkin-Elmer, Optima 2100 DV, ICP/OES, Shelton, CT 06484-4794, USA) ile okunmak suretiyle 

belirlenmiştir (AOAC 2005). Denemelerin kurulduğu farklı kimyasal koşullara sahip arazilerin bazı toprak özellikleri 

çizelge 1’de verilmiştir.  

Bitkiler planlanan biçim devresine ulaştığında, parsellerden biçilen ot, yaş olarak tartılıp içinden 500 g’lık 

örnekler alınmış ve alınan örnekler kese kâğıdına konularak önce açık havada (2-3 günlük bir süre zarfında) daha 

sonra da 70 oC’ye ayarlı kurutma fırınında 24 saat süreyle kurutulmuştur. Kurutulan otlar tartılıp, yeşil ot verimine 

oranlanmak suretiyle kuru ot verimleri kg/da cinsinden hesaplanmıştır. 
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Çizelge 1. Denemelerin kurulduğu 4 lokasyonun toprak özellikleri 

Lokasyon Tekstür EC pH O.M. P2O5 Ca Mg Na K B Değ. Na 

  dS/m 1/2,5 % ppm meq/100gr ppm % 

Kontrol Killi tın 0,43 8,2 4,4 27,9 18,2 4,4 2,4 3,2 4,3 8,9 

Tuzlu Tınlı kum 9,80 8,5 2,1 33,8 18,4 4,5 3,3 3,4 12,4 11,9 

Alkali Killi tın 0,89 10,3 1,7 40,8 15,9 3,7 16,3 4,2 5,9 60,5 

Tuzlu- Alkali Killi tın 9,08 9,4 2,3 36,5 17,0 4,6 11,9 3,2 11,4 49,7 

Her hasat döneminde parselden tesadüfi olarak seçilen 2-3 bitki köküyle beraber sökülerek laboratuvara 

getirilmiş ve önce musluk suyu sonra saf su ile iyice yıkandıktan sonra kök boğazından kök ve toprak üstü aksam 

ayrılarak kurutulmuş, kökler ayrı gövdeler ayrı öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Kök ve gövdede Ca, Mg, K, 

Na, B ve  P  miktarı, nitrik asitle yaş yakma sonucu elde edilen ekstraksiyonlarda ICP-OES Inductively Couple Plasma 

spectrophometer (Perkin-Elmer, Optima 2100 DV, ICP/OES, Shelton, CT 06484-4794, USA) ile okunmak suretiyle 

belirlenmiştir (Kacar ve İnal, 2008). Sonuçlar varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar Duncan çoklu 

karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. İstatiksel analizler SPSS 20.0 (trial version) paket programı kullanılarak 

yapılmıştır (Özdamar K., 1999). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Dört farklı toprak koşulunda yetiştirilen yonca bitkisinin kuru madde (ot) verimi, bitki (kök+gövde) ortalama 

mineral içeriği belirlenmiş ve değerler istatiksel olarak analiz edilmiş ve ortalamalar karşılaştırılarak çizelge 2‘de 

verilmiştir.  

Çizelge 2. Farklı toprak koşullarında Yonca bitkisinin kuru ot miktarı ve topraktan kaldırdığı iyonların ortalamalarına ait varyans analiz sonuçları 

Lokasyonlar 
Kuru 

madde 
P Ca Mg K Na B 

 kg/da ppm 

Kontrol 1434,0a 24939b 4714b 1855b 14504b 18003b 7,0b 

Aşırı Tuzlu 610,8b 30264a 5314a 2251a 16918a 22585a 25,6a 

Aşırı Alkali 303,4c 16748c 3744c 1581c 5843d 12488c 8,3b 

Aşırı Tuzlu Alkali 52,1d 16228d 2444d 1185d 8742c 12289c 10,0b 

Ortalama 1111 22044 4054 1718 11501 16341 12,7 

F değeri 97,1** 5733,0** 94,4** 42,8** 102,7** 2324,2** 12,6** 

3.1. Kuru ot verimi 

Yonca bitkisinin kuru ot verimi normal toprak şartlarında (kontrol) 1434 kg/da, aşırı tuzlu toprak şartlarında 

611 kg/da, aşırı alkali koşullarda 303 kg/da ve aşırı tuzlu-alkali şartlarda 52 kg/da olarak belirlenmiştir. Ali, (2000) ve 

Zeng and Shannon (2000) bildirdiğine göre tuzluluğun bitkiler üzerine yaptığı etkilerin ölçülebilir ya da görünür 

olanları büyüme oranında ve verim unsurlarında azalma, büyüyen sürgünlerin meristem dokularında hasar ya da 

iyonik ve osmotik stres altında tipik beslenme bozukluğu gözlemleridir. Bu çalışmada yonca bitkisinin verimi artan 

tuzluluk ve alkalilik koşuluna bağlı olarak çok önemli (p<0,01) ölçüde azalmıştır. Benzer sonuçlar aynı ve farklı bitki 

türleri ile tuzlu koşullarda çalışan birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir (Taban ve ark., 1999; Aydın ve ark., 

2000; Yurtseven ve Baran, 2000; Turan ve Sezen, 2002; Malkoç ve Aydın, 2003; Suyama et al., 2007; Ünlükara ve ark., 

2008; Kopittke et al., 2009; Semiz et al., 2012) 

3.2. Kalsiyum (Ca) 

Bitkide Ca++  konsantrasyonunun yükselmesi, iyon geçişinin daha kontrollü olmasını, tuzlu koşullarda 

sodyum alımını azaltarak bitkinin bu stresten daha az etkilenmesini sağlamaktadır (Huang and Redmaan (1995). 

Marschner (1995)’e göre dokularda Ca++’un düzenleyici rolü özellikle membran bütünlüğü ve iyonların alımı ve 

taşınımı sırasında seçiciliği ve kontrolü konularında çok önemlidir. Bu çalışmada toprak koşullarına bağlı olarak yonca 

bitkisinin Ca++  içeriği önemli derecede (p<0,01) farklılık göstermiştir. Bitki ortalama Ca++ içeriği 5314 ppm (tuzlu 

lokasyon) ile 2444 ppm (aşırı tuzlu-alkali lokasyon) arasında değişim göstermiştir. Kalsiyum içeriği bakımından 

kontrol lokasyonu ikinci, aşırı alkali lokasyon üçüncü sırada yer almıştır (Çizelge 1). Whittington ve Smith (1992)’e 

göre kök ortamında yüksek Na+ konsantrasyonunun olması, Ca+2 alımını ve taşınmasını engellemektedir (Grattan and 

Grieve, 1999). Suyama et al., (2007) yaptıkları çalışmada yonca bitkisinin Ca++ içeriğinin artan NaCl2 tuzluluğuna bağlı 

olarak azaldığını belirtmiştir. 
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3.3. Magnezyum (Mg) 

Farklı toprak koşullarında yetiştirilen yonca bitkisini toplam Mg++ içerikleri çizelge 2’de, yer almaktadır. 

Toprak koşullarına bağlı olarak yonca bitkisinin Mg içeriğinde önemli (p<0,01) derecede farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Semiz et.al., 2012 artan oranlarda tuz (NaCl2 ve CaCl2) uyguladıkları rezenenin yapraklarının Mg++ içeriğinin artan tuz 

konsantrasyonuna bağlı olarak  azaldığını bildirmişlerdir. Suyama et al., (2007)  yaptıkları çalışmada artan miktarlarda 

tuz uygulamasının yonca bitkisinin Mg içeriğini artırdığını bildirmişlerdir. Ünlükara ve ark., (2008) toprak tuzluluğu, 

toprak çözeltisi Ca, K, Mg ve Na oranları ile yaprak Mg içeriği arasındaki ilişkiyi önemli bulunmazken aynı faktörlerle 

sürgün Mg++ içeriği arasında çok kuvvetli doğrusal bir ilişki ve meyve Mg içeriği arasında kuvvetli ters bir ilişkinin 

olduğu saptamıştır  

3.4. Potasyum (K) 

Yonca bitkisinden elde edilen toplam K+ içerikleri, aşırı tuzlu, kontrol, aşırı tuzlu-alkali ve aşırı alkali 

lokasyonlarda sırasıyla 4834 ppm, 5639 ppm, 1947 ppm ve 2913 ppm olarak belirlenmiştir. Çizelge 2’de görüldüğü 

gibi toprak koşullarına bağlı olarak yonca bitkisinin K+ içeriği çok önemli derece farklılık göstermiştir (p<0,01). Aşırı 

tuzlu koşulda bitki K içeriğinin en yüksek değeri almasının deneme alanı toprağının tınlı kum bünyede olması ve 

dolayısıyla buradaki toprak K konsantrasyonunun fazlalığı alkali koşullarda bitki K+ içeriğinin düşük seviyede 

kalmasının ise bu koşullarda Na+ iyonunun olumsuz etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim yapılan bir 

çalışmada artan miktarlarda NaCl2 nin yonca bitkisinin K+ içeriği üzerine olumsuz etki yaptığı, belirtilmiştir (Menzi et 

al., 2010).  

3.5. Sodyum (Na) 

Bitki örneklerinin lokasyonlara göre Na+ içeriği ortalamaları çizelge 2’de verilmiştir.  Buna göre yonca 

bitkisinde en yüksek Na+ içeriği, aşırı tuzlu lokasyondan elde edilmiştir. En düşük Na+ içeriği ise aşırı alkali ve aşırı 

tuzlu-alkali lokasyondan alınmıştır. İstatiksel olarak, aşırı tuzlu lokasyon diğer lokasyonlardan farklı bulunurken, aşırı 

tuzlu–alkali ve aşırı alkali lokasyon aynı grupta yer almıştır (çizelge 2). Gritsenko and Gritsenko (1999) tuza dayanıklı 

bitkilerin topraktan kaldırdığı tuzun yaklaşık % 2-20’sinin Na+ iyonu olduğunu bildirmişlerdir. Yine Qadir et al. (2003) 

yaptıkları değerlendirmede sodik topraklarda yonca bitkisinin toprak üstü aksamlarının hasadı ile kaldırdığı Na+ 

miktarının toplam Na+ ‘un %1-2’si olduğunu belirtmişlerdir. Ünlükara ve ark., (2008) fasulye bitkisinde yaptıkları 

çalışmada  Sürgün Na içeriğinin toprak tuzluluğu ile ve toprak çözeltisi Ca++, K+, Mg++ ve Na+ kapsamı ile arasında 

kuvvetli doğrusal bir ilişki olduğunu saptamıştır. Kopittke et al., (2009) ağırlıklı olarak NaCl2 0,5 dS m−1 ten 14 dS m−1’e 

çıkarılan tuzluluğun 4 farklı buğdaygil yem bitkisinin bitki Na+ içeriğini 40 – 60 kat artırdığını belirtmişlerdir. 

3.6. Fosfor (P) 

Yonca bitkisinin topraktan kaldırdığı besin maddelerinden P elementinin miktarı, ortalama 30264 ppm ile 

tuzlu lokasyonda en yüksek değere ulaşmıştır. Fosfor içeriği bakımından kontrol lokasyonu ikinci (24939 ppm), aşırı 

alkali lokasyon üçüncü (16748 ppm) ve aşırı tuzlu-alkali lokasyon sonuncu (16228 ppm) sırada yer almıştır (çizelge 

2). Çizelge 2 incelendiğinde yonca bitkisinin P kapsamı bakımından, lokasyonlar birbirlerinden ayrı gruplarda yer 

almıştır. Başka bir deyişle lokasyonlar yonca bitkisinin P içeriği bakımından önemli derecede (p<0,01) farklılık 

göstermiştir. Champagnol, (1979) Tuzluluğun bitkilerdeki fosfor birikimine etkisi genel olarak değişken olduğunu, bu 

değişkenliğin deneme şartlarına ve kullanılan bitkiye göre farklılık gösterdiğini bildirmiştir. Sharpley et al., (199’a göre 

genelde  tuzluluk, bitki P içeriğini düşürürken, bazı durumlarda P içeriği artabilmekte veya bir etkisi yapmamaktadır. 

Bu çalışmada toprak tekstüründen fazlaca etkilenen fosfor elementinin aşırı tuzlu toprak şartlarında bitki tarafından 

alımını fazla olması toprak tekstüründen kaynaklanmış olabilir. Birçok araştırıcı tarafından toprakta tuzluluk ve 

özellikle Na miktarının artması fosfor alımını başka bir deyişle bitki dokularındaki P miktarının azalmasına neden 

olduğu belirtilmiştir (Malkoç ve Aydın, 2003; Suyama et al., 2007; Ünlükara ve ark., 2008) 

3.7. Bor (B) 

Yonca bitkisinin Bor içeriği bakımından en yüksek değere aşırı tuzlu lokasyonunda ulaşmış, bunu sırasıyla 

aşırı tuzlu-alkali, aşırı alkali ve kontrol lokasyonlar takip etmiştir.  Aşırı tuzlu lokasyon diğer üç lokasyondan çok 

önemli derecede farklı bulunmuş, oysa kontrol, aşırı alkali ve aşırı tuzlu-alkali lokasyonlar arasında ise istatiksel olarak 

bir fark bulunmamıştır (Çizelge 2).   Suyama et al., (2007) yaptıkları çalışmada benzer şekilde, artan toprak tuz 

konsantrasyonuna bağlı olarak bitki B içeriğinin arttığı sonucuna varmışlardır.  

Yonca bitkisinin mineral içeriği lokasyonlara bağlı olarak önemli ölçüde değişim göstermiştir. Genel olarak 

kontrol ve aşırı tuzlu toprak şartlarındaki parsellerden alınan bitki örneklerinin mineral madde içerikleri, aşırı alkali ve 

aşırı tuzlu-alkali şartlardan daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Bu durumun Na+ un sodik ve tuzlu sodik koşullarda 

hakim katyon olması ve diğer besin elementlerinin alımı üzerine olumsuz etki yapmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Sodik ve tuzlu sodik toprakların iyileştirilmesinde kullanılan bitki türlerinin toprak üstü biyomasının 

hasadı ile bitkiler tarafından alınan ve dallarında biriken tuzlar topraktan uzaklaşır. Halofitler gibi tuzluluğa dayanımı 

yüksek türler dallarında oldukça yüksek seviyede tuz iyonu ve Na biriktirebilirler. Mera koşullarında yetiştirilen 
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atripleks türlerinin yaprak örneklerinin yakılması ile elde edilen külün tuz konsantrasyonu 130–270 g kg-1 arasında 

değişmiştir (Hyder, 1981). Bu bitkilerin tuzdan etkilenmiş topraklarda yetiştirilmesi durumunda ise tuz 

konsantrasyonu 390 g kg-1 değerine kadar çıkabilmektedir  (Malcolm et al., 1988). Yapılan bir çalışmada, nohut 

bitkisinde 8.5 dS/m2’ye kadar artan tuzluluk düzeylerinin bitkinin Ca, Mg ve Na miktarını arttırdığını ve K ile B miktarını 

azalttığı bildirilmiştir (Yadav et al., 1989). 

Malkoç ve Aydın (2003), toprağa değişik çeşit ve miktarda tuz ilave ettikleri  çalışmada mısır ve fasulye 

bitkilerinin mineral içeriğinin uygulamalara bağlı olarak önemli derecede farklılıklar gösterdiğini, bu farklılığın bilhassa 

bitkilerin Ca, Mg ve Na içeriklerinde çok belirgin olduğunu, benzer değişimin bitkilerin P ve K içeriklerinde de söz 

konusu olduğunu, ancak Na-tuzları uygulanan bitkilerin Na, Ca-tuzları uygulanan bitkilerin Ca ve Mg-tuzları 

uygulanan bitkilerin Mg içeriklerinin doz arttıkça arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca mısır ve fasulye bitkilerinde kuru 

madde miktarının uygulanan doz arttıkça kontrole göre önemli derecede azaldığını, bitkilerin P, K, Ca, Mg, Na, 

içeriklerinin genel olarak bütün tuzlarda doz arttıkça azaldığını belirtmişlerdir.  

4. SONUÇ 

Farklı toprak koşullarında yetiştirilen yonca (medicago sativa) bitkisinin mineral içeriğindeki değişimin 

belirlendiği bu çalışma sonucunda toprakta tuzluluk ve sodikliğin artmasıyla verimde önemli ölçüde düşüş olduğu 

sonucu ortaya çıkmış, hatta aşırı tuzlu alkali koşullarda elde edilen verim ekonomik olmaktan çıkmıştır. Bitki Ca, Mg, K, 

Na ve P içeriğinin tuzlu ve kontrol koşullarında, B içeriğinin ise tuzlu ve tuzlu-alkali koşullarda daha yüksek seviyede 

olduğu belirlenmiştir. Bu durumun  muhtemelen anılan koşullarda iyonların elverişli miktarlarının fazla olmasından ve 

toprak tekstüründen kaynaklanmıştır.. Aşırı alkali ve Aşırı Tuzlu alkali koşullarda Na’un hem toprağın fiziksel özellikleri 

üzerine hem de diğer iyonlar ve su alımı üzerine yaptığı olumsuz etkilerin bitki mineral içeriğini olumsuz etkilediği 

söylenebilir. 
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RÜZGÂR EROZYONU ÖLÇÜMLERİNDE PASİF TUZAK KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ 

Oğuzhan UZUN1  Sema KARABAĞ1  Mustafa BAŞARAN1 Günay ERPUL2 

ÖZET 

Rüzgâr erozyonunun doğrudan ölçümleri pasif ve aktif olarak sınıflandırılan sediment tuzakları ile yapılmaktadır. Ucuz ve kullanım 

kolaylığı nedeni ile pasif tuzak kullanımı aktif tuzaklara göre daha yaygındır. Gerçek ölçümlerin doğruluğu ise kullanılan pasif tuzağın etkinliğine 

bağlıdır. Bu araştırmada rüzgar erozyonu ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan BSNE (Big Spring Number Eight) ve WAC (Wilson and Cooke) 

tuzakları ile yeni tasarlanmış BEST’in (Başaran ve Erpul Sediment Tuzağı) etkinlikleri üzerine yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonunda araştırıcı farklılığına ve araştırma koşullarında ki değişime bağlı olarak BSNE tuzağın etkinliğinin %35-100, WAC'un %0-100 ve BEST 

tuzağın etkinliğinin ise %75-100 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Tuzak etkinlikleri arasında bu denli farklılık belirlenmesi gerçek 

ölçümlerde aynı oranda hatalara neden olacaktır. Tuzak etkinlikleri arasındaki farkın nedenleri kullanılan sediment boyutu ve rüzgâr hızları 

arasındaki farklılıktır. Aynı tuzak için benzer koşullarda farklı etkinlik katsayıları belirlenmesinin nedeni ise tünel içerisinde rüzgâr akış 

karakteristiğine bağlı hataların doğrulanmamasından ileri gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr erozyonu, pasif tuzaklar, Sediment tuzak etkinliği, BEST, MWAC, BSNE 

ABSTRACT 

Direct wind erosion measurements are performed by active and passive sediment traps. Passive traps are more common because of 

their cost-effective and easy use. Accuracy of real measurements relies on efficiency of the trap. In present study, performance and efficiency of 

common traps BSNE (Big Spring Number Eight) and WAC (Wilson and Cooke) were compared with newly designed BEST (Başaran and Erpul 

Sediment Trap). Results revealed based on the research conditions and researchers that the efficiency of BSNE varied between 35-100%, WAC 

between 0-100% and BEST between 75-100%. Such a great differences among trap efficiencies may also yield great differences in real 

measurements. These differences are mostly because of the differences in sediment sizes and wind speeds. Different efficiency coefficients for 

the same trap under similar conditions were mainly due to different wind flow characteristics inside the wind tunnel. 

Key Words: Wind erosion, passive traps, sediment trap efficiency, BEST, MWAC, BSNE 

GİRİŞ 

Rüzgâr ve yağmur erozyonu arazi bozulmasına neden olan en önemli iki etkendir. Bunların engellenmesi 

çok yüksek maliyetler gerektiren planlamalara bağlıdır. Rüzgâr erozyonuna karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi, 

uygulanması, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve model çalışmaları için öncelikle erozyonun boyutunun 

belirlenmesi ve izlenmesi gerekmektedir.  

Rüzgâr ile taşınan sedimentlerin ilk örneklenmesi Olson-Seffer (1908) tarafından Batı Avustralya’da 

yapılmıştır. Daha sonda 1941 yılında Bagnold (1941) 125 cm genişliğe ve 76 cm yüksekliğe sahip bir toplayıcı 

kullanarak saltasyonla (sıçrama) ve sürüklenme ile taşınan toprak miktarını ölçmüştür. Chepil and Milne (1941), tarım 

alanlarından taşınan sediment miktarlarını ilk ölçen araştırmacılardır. Toprak yüzeyinden 5 cm yükseklikten taşınan 

sediment miktarını farklı rüzgâr yönleri için ayrı ayrı hesaplamışlar ve Chepil farklı toprak tipleri için Bagnold tip kum 

tuzağı ile 1938 den 1944 e kadar benzer çalışmalara devam etmiştir (Chepil, 1946; Basaran and Erpul 2010). 

Stout and Zobeck (1996) rüzgâr ile ilk 1,7 cm’den sürüklenme ve sıçrama ile toplam sedimentin %50’sinin 

ve ilk 70 cm den ise %80’ninin taşındığını bildirmiştir. Belli bir alandan taşınan sediment miktarını hesaplamak için 

öncelikle tuzaklarla yapılan her nokta esas alınarak uygun matematiksel yaklaşımla hesaplanması ve bu hesaplar 

sonucunda yatay sediment taşınım belirlenmesi gerekmektedir. Hesaplanan sediment taşınım miktarı erozyonunun 

boyutunun belirlenmesinde yardımcı olabileceği gibi, yapılan tahmin modelleri için doğrulama faktörü olarak da 

kullanılabilir. Erozyon modellerinin gerçek değere yakın tahmin yapabilmeleri etkinliği bilinen ve rüzgâr hızı ile 

değişmeyen, kolay ve ucuz temin edilebilen, izokinetik özellik gösteren pasif tuzaklarla yapılacak ölçümlere bağlı 

olarak değişebilmektedir (Basaran and Erpul 2010). 

Sediment tuzakları aktif ve pasif olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır (Nickling and McKenna Neuman, 

1997). Aktif tuzaklar gerçek rüzgâr hızında havayı vakumlayarak ölçüm yapmaktadır. Pasif tuzaklar ise bir giriş ve 

birde çıkış ağzına sahip tuzaklardır ve daha çok sıçrama ile taşınan taneciklerin yakalanmasında kullanılırlar. Aktif 

tuzaklar özellikle havada uçuşan taneciklerin yakalanmasında kullanılmasıyla beraber etkinliğide %100 ‘lere kadar 

ulaşmaktadır. Fakat bu tuzakların maliyetleri pasif tuzaklara oranlar çok pahalıdır. Pasif tuzakların maliyetlerinin 
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düşük olması ve kurulumunun kolay olması nedeniyle arazi çalışmalarında birçok noktadan ölçüm alınmasına olanak 

sağlamaktadır.  

Pasif Tuzaklar 

Pasif tuzakların etkinlikleri aerodinamik şekillerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu tuzaklarda, giriş 

ağzında meydana gelen statik basınç, rüzgâr hızının azalmasına neden olmakta ve tuzağın etkinliğini düşürmektedir. 

Çoğu araştırmacı tuzak etkinliğinin düşük veya yüksek olmasından her rüzgâr hızında sabit etkinliğe sahip tuzakların 

gerçek değere yakın sonuç vereceğini savunmaktadırlar. Drew and Lippmann (1978) ve Zobeck et al. (2003) ideal bir 

tuzağın sediment boyutuna ve rüzgâr hızına bağlı olarak değişmeyen etkinliğe sahip olması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Bugün rüzgâr ölçümlerinde çok çeşitli pasif tuzaklar kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en fazla kullanılanlar 

BSNE (Big Spring Number Eight) (Şekil 1a) ve WAC (Wilson and Cooke) (Şekil 1b) tuzaklarıdır. Türkiye'de ise BEST 

(Başaran and Erpul Sediment Trap) (Şekil 1c) sediment tuzaklar ile gerçek ölçümler yapılmaya başlanmış Almanya, 

Belçika ve Hollanda da ise hem araştırma hem de eğitim amaçlı kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Şekil 1. a)BSNE, b) WAC, c) BEST  

a) b) c) 

Not: a ve b’deki resimler Goossens and Offer 2000’den alınmıştır. 

Bu çalışmanın amacı rüzgâr erozyon ölçümlerinde yaygın şekilde kullanılan pasif sediment tuzaklarının 

literatürde yapılmış olan çalışmalardan etkinliklerini araştırmak ve farklı etkinlik katsayısı belirlenmesinin nedenlerini 

ortaya koymaktır.  

Araştırmada literatür çalışmalarından yararlanılarak bu zamana kadar yapılmış en yaygın kullanılan pasif 

tuzakların (BSNE, WAC ve BEST) etkinliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 

KARŞILAŞTIRMALI TARTIŞMA 

Pasif tuzaklar arasında en fazla kullanılan WAC ve BSNE ile son zamanlarda geliştirilmiş BEST tuzaklarının 

değişik araştırıcılar tarafından farklı sediment boyutu ve farklı rüzgâr hızlarında yapılan etkinlikleri Çizelge 1, 2, 3, 4, 5 

ve 6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Üç rüzgâr hızı ve 3 toprak materyalinde BSNE tuzağının etkinliği.   

Tuzak Rüzgar Hızı (m s-1) Sediment (<420 µm) Etkinlik (%) 

BSNE 

10,4 

Kum 93,1 

Elenmiş Toprak 90,5 

Yıkanmış Kum 93,1 

13,0 

Kum 88,9 

Elenmiş Toprak 87,2 

Yıkanmış Kum 90,2 

15,7 

Kum 89,5 

Elenmiş Toprak 86,4 

Yıkanmış Kum 86,6 

BSNE: Big Spring Number Eight, (Fryrear, 1986). 
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Fryrear (1986) BSNE tuzağının etkinliğini 420 µm’dan küçük 3 farklı sedimentte (kum, elenmiş toprak ve 

yıkanmış kum) ve 3 farklı rüzgâr hızında (10,4, 13,0 ve 15,7 m s-1) araştırmıştır. BSNE’nin etkinliğinin %88 ile %94 

arasında değişim gösterdiğini ve artan rüzgar hızında etkinliğin düştüğünü vurgulamıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 2. Toprakta farklı rüzgar hızında WAC tuzağının etkinliği 

Tuzak Rüzgâr Hızı (m s-1) Sediment Etkinlik (%) 

WAC 9,9-11,5 Toprak 86,6 

WAC: Wilson and Cooke, (Sterk, 1993) 

Sterk (1993) ise WAC tuzağı ile yaptığı rüzgar tüneli çalışmasında 9,9 ile 11,5 m s-1 hızları arasında tuzağın 

etkinliğini %49 olarak belirlemiş (Çizelge 2) ve rüzgar hızına göre WAC tuzağının etkinliğinin değişmediğini 

belirtmiştir.  

Goossens and Offer (2000) her iki tuzağı 30 µm’nin altındaki tozlarda 5 farklı rüzgar hızında (1, 2, 3, 4 ve 5 

m s-1) karşılaştırmış WAC tuzağının etkinliğini %75-90 arasında, BSNE tuzağının etkinliğini ise %35-45 arasında 

belirlemiştir (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Beş rüzgâr hızında ve 30 µm’nin altındaki tozlarda MWAC ve BSNE’nin etkinlikleri.  

Tuzak Rüzgâr Hızı (m s-1) Sediment boyutu (µm) Etkinlik (%) 

MWAC 

1 

<30 

75 

2 >90 

3 >100 

4 >90 

5 >90 

BSNE 

1 ≈35 

2 ≈35 

3 ≈40 

4 ≈45 

5 ≈40 

BSNE: Big Spring Number Eight, MWAC: Modified Wilson and Cooke, (Goossens and Offer, 2000) 

Aynı araştırıcı 2000 yılında 5 rüzgar hızı (6,6, 8,4, 10,5, 12,5 ve 14,4 m s-1) ve 3 farklı kum boyutun da (132, 

194 ve 287 µm)  tuzakları birbirleriyle karşılaştırmış, WAC ve BSNE’nin etkinliğinin %80 ile 100 arasında değişim 

gösterdiğini ve bu tuzakların bu kum boyutlarında en etkin tuzaklar olduklarını belirtmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4.  Beş rüzgar hızı ve 3 farklı sediment boyutunda MWAC ve BSNE’nin etkinlikleri.  

Tuzak Rüzgar Hızı (m s-1) Sediment boyutu (µm) Etkinlik (%) 

MWAC 

6,6 

132 ≈90 

194 ≈115 

287 ≈120 

8,4 

132 ≈100 

194 ≈120 

287 ≈105 

10,5 

132 ≈100 

194 ≈120 

287 ≈120 

12,5 

132 ≈100 

194 ≈115 

287 ≈115 

14,4 

132 ≈90 

194 ≈110 

287 ≈110 

BSNE 

6,6 

132 ≈130 

194 ≈120 

287 ≈120 

8,4 

132 ≈110 

194 ≈110 

287 ≈110 

10,5 

132 ≈85 

194 ≈105 

287 ≈100 

12,5 

132 ≈75 

194 ≈100 

287 ≈95 

14,4 

132 ≈70 

194 ≈90 

287 ≈100 

BSNE: Big Spring Number Eight, MWAC: Modified Wilson and Cooke, (Goossens et al.,  2000) 
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Wilson and Cooke tuzağın 13,4 m s-1 rüzgar hızında 5 farklı sediment boyutunda (<50, <75, 50-75, 200-400 

ve 400-500 µm) etkinliğini araştıran Youssef et al., (2008), 50 ve 75 µm’nin altında etkinliği % 0, 50-75 µm arasında 

%14,5 ve 200 µm’nin üzerinde ise %24,8 ile %37,8 arasında değiştiğini belirlemiştir (Çizelge 5). Araştırıcı tuzağın 200 

µm’nin üzerinde saltasyonla taşınan sedimentlerin tutumunda kullanılabileceğini fakat süspansiyon şeklinde taşınan 

tozların tutumunda etkin olmayacağını savunmuştur. 

 

Çizelge 5. WAC sediment tuzağının 13 m s-1 rüzgâr hızında ve 5 farklı sediment boyutunda etkinliği.  

Tuzak Rüzgar Hızı (m s-1) Sediment boyutu (µm) Etkinlik (%) 

WAC 13.4 

<50 0 

<75 0.5 

50-75 14.5 

200-400 37.8 

400-500 24.8 
WAC: Wilson and Cooke, (Youssef et al., 2008) 

Başaran et al., (2010) MWAC ve kendi geliştirdikleri BEST sediment tuzakların etkinliklerini 4 farklı kum 

boyutu (<100, 100-200, 200-300 ve 300-500 µm) ve 4 farklı rüzgar hızında (12, 13, 14 ve 15 m s-1) karşılaştırmışlardır 

(Çizelge 6). Wilsoon and Cooke sediment tuzağının etkinliğini %12 ile 52 arasında, BEST sediment tuzağının ise %75 

ile %100 arasında belirlemişlerdir. BEST sediment tuzağının etkinliğinin değişik kum boyutlarında ve rüzgar hızlarında 

MWAC tuzağa oranla daha stabil kaldığını belirlemişlerdir. 

Çizelge 6. MWAC ve BEST’in 4 rüzgâr hızı ve 4 sediment boyutundaki etkinlikleri.  

Tuzak Rüzgar Hızı (m s-1) Sediment boyutu (µm) Etkinlik (%) 

MWAC 

12 <100 24 

13 <100 24 

14 <100 17 

15 <100 12 

12 100-200 47 

13 100-200 42 

14 100-200 41 

15 100-200 43 

12 200-300 48 

13 200-300 51 

14 200-300 50 

15 200-300 51 

12 300-500 52 

13 300-500 51 

14 300-500 49 

15 300-500 34 

BEST 

12 <100 75 

13 <100 88 

14 <100 90 

15 <100 88 

12 100-200 82 

13 100-200 82 

14 100-200 90 

15 100-200 107 

12 200-300 84 

13 200-300 91 

14 200-300 91 

15 200-300 100 

12 300-500 91 

13 300-500 93 

14 300-500 100 

15 300-500 98 

BEST: Başaran ve Epul Sediment Tuzağı, MWAC: Modified Wilson and Cooke, (Basaran et al.,  2011) 

Bir pasif tuzağın etkinliği üzerine etki eden faktörler çoğu araştırıcı tarafından rüzgar hızı ve sediment 

boyutu olarak vurgulanmış, bazı araştırıcılar ise sadece bu faktörlerin değil tuzakların aerodinamik yapısının da çok 

önemli bir faktör oluğunu savunmuşlarıdır. Araştırmalarda kullanılan sediment boyutu <10 µm ile 400 µm arasında 

değişim göstermektedir. Rüzgâr hızları ise 1 ile 15 m s-1 arasındadır. Benzer boyutlar ve rüzgar hızlarında yapılmış 

etkinlik çalışmalarından elde edilen sonuçlar birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin Goossens et al., (2000) 287 

µm aritmetik ortalamaya sahip kumda ve 14,4 m s-1 rüzgar hızında WAC sediment tuzağının etkinliğini yaklaşık %100 
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belirlerken, Youssef et al., (2008) 13,4 m s-1 rüzgar hızında ve 200-400 µm arasındaki sediment boyutunda etkinliği 

%37,8, Basaran et al., (2011) ise 14 m s-1 rüzgar hızında ve 200-300 µm arasındaki sediment boyutunda %50 

bulmuşlardır.  Arazi ölçümlerinde bu fark birim alandan taşınan sediment miktarını %100 hata ile ölçülmesine neden 

olacaktır. 

Üç farklı pasif tuzağın etkinlikleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde her araştırıcının farklı etkinlik 

katsayıları belirlediği gözlenmiştir. Pasif tuzaklarla ilgili yapılan etkinlik katsayılarının araştırıcılara göre birbirinden 

farklılık göstermesinin en önemli nedeni tuzakların etkinliğini belirlemede kullandıkları farklı kalibrasyon 

metotlarından ileri gelmektedir. Frayer, 1986; Goossens and Offer, 2000; Goossens et al., 2000 ve Feras et al., 2008 

tünel içerisinde homojen bir sediment akışı olduğunu var sayarak tünel merkezinden aldıkları ölçümün tünelin 

bütününü temsil ettiğini düşünmüşlerdir. Fryrear (1986) sadece tek bir yükseklikten ölçüm alarak herhangi bir 

modelleme kullanmadan BSNE tuzağının etkinliğini belirlemiştir. Gossens and Offer (2000) etkinlik çalışmasına 

başlamadan önce dikey sediment akışını farklı noktalara yerleştirdikleri tuzaklarla belirlemişler ve elde ettikleri 

katsayıyı etkinliğini belirleyeceği tuzak için düzeltme faktörü olarak kullanmışlardır. Youssef et al., (2008) 5 farklı 

yükseklikten tuttuğu sedimentleri modellemiş ve etkinliklerini belirlemiştir. Araştırıcı bu sayede dikey sediment 

taşınımındaki hataları minimize ederken, yatay sediment dağılımını homojen varsaymış ve herhangi bir düzeltme 

faktörü kullanmamıştır. Oysa ki Basaran et al., (2011)’e göre tünel zeminde olduğu gibi tünel yan duvarlarından 

itibaren oluşan rüzgar profili, tünel merkezine doğru debiyi artırmakta ve tünel merkezinden daha fazla oranda 

sediment akışı sağlamaktadır. Basaran et al., (2011) farklı yüksekliklerden ölçüm alarak hem dikey sediment akışını 

doğrulamış hem de şeffaf yapışkan bant yardımıyla yatay sediment akışını doğrulayarak hataları en aza indirmiştir. 

SONUÇ 

Rüzgâr erozyonu ölçümlerinde kullanılan pasif sediment tuzaklarının etkinlikleri birim alandan kaybolan 

toprak miktarının hesaplanmasında kullanılan bir parametredir. Yaygın kullanılan pasif tuzakların etkinlikleri üzerine 

yapılan araştırmalar birbirinden farklı sonuçları ortaya koymaktadır. Bunun en önemli nedeni araştırıcıların farklı 

kalibrasyon yöntemleri kullanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca rüzgâr tünelinde yapılan etkinlik çalışmalarının 

arazide de birbirleri ile karşılaştırmaları çok sınırlıdır. Etkinliği yanlış hesaplanmış tuzaklar ile yapılan rüzgâr erozyon 

ölçümleri erozyon sahasındaki mühendislik çalışmalarını ve arazi yönetiminde hatalara neden olacaktır. 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN ANALİTİK HİYERAŞİK 

SÜREÇ YARDIMIYLA EROZYON DUYARLILIK SINIFLARININ BELİRLEMESİ 

İnci DEMİRAĞ TURAN1  Orhan DENGİZ2   Oğuz BAŞKAN3 

ÖZET 

Bu çalışma ile çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşik süreç (AHS) yardımıyla Soğulca havzası erozyon 

duyarlılık sınıflarının belirlemesi ve haritalanması amaçlanmıştır. Çalışma, yaklaşık 57 km2 alana sahip, Ankara İline bağlı Haymana ilçesi Soğulca 

havzasında gerçekleştirilmiştir. Erozyon duyarlılık sınıfların belirlenmesi amacıyla su erozyonunun meydana gelmesinde etkili olan altı adet kriter 

(erodibilite, erozivite, eğim, arazi kullanımı-arazi örtüsü, toprak derinliği ve jeoloji) ve bu kriterlere ait alt kriterler belirlenmiştir. Kriterlere ait veriler 

için çalışma alanının 1:25.000 ölçekli sayısal temel toprak haritası ve topogarfik harita ile arazi kullanımı-arazi örtüsünün belirlemesi amacıyla 

Landsat 7 uydu görüntüsü kullanılmıştır. Kriterlerin ve alt kriterlere ait önceliklerin belirlenmesinde AHS tekniği kullanılmış, 4 sınıftan oluşan 

erozyon duyarlılık sınıflarının belirlenmesinde ise doğrusal kombinasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, toplam alanın % 

27,4 orta derecede erozyon riskini oluştururken, havza içerisinde alanın büyük bir oranı olan 4103,8 ha (% 71,5) şiddetli ve çok şiddetli erozyon 

riski taşıdığı belirlenmiştir. Ayrıca modele göre havza içerisinde E1 sembolü ile gösterilen çok az veya erozyon riski olamayan alanlar 

belirlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erozyon risk belirleme, Analitik Hiyerarşik Süreç, Doğrusal Kombinasyon Tekniği. 

DETERMINATION OF EROSION RISK CLASSIFIES USING ANALYTIC HIERARCHIC 

PROCESS THAT IS ONE OF THE MULTI-CRITERIA EVALUATION SYSTEMS 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to determine erosion risk classes in Soğulca Basin and mapping using Analytic Hierarchy Process (AHP) 

that is one of the methods of multi-criteria decision-making. This study was carried out in Soğulca Basin that is located at Haymana district of 

Ankara province and covers about 57 km².  In order to determine erosion risk classes, the six criteria such as erodibility, erozivity, slope, land use-

land cover, soil depth and geology, which affect on the occurrence of water erosion and sub-criteria of these criteria were determined. 1:25.000-

scale digital soil map and topographic map were used. In addition to that Landsat-7 satellite images were used to determine the land use-land 

cover. In first step, to determine the priorities of the criteria and their sub-criteria, AHP technique was used and then Linear Combination 

Technique was used determine classes of erosion sensitivity that is fourth classes. According to the obtained results, wheras 27,4% of the total 

area has moderate risk of erosion 4103,8 ha (71,5%) of it that is a large proportion of the basin area is identified as being at risk of severe and very 

severe erosion. Also it was no determined little or no erosion risk areas coded as E1 symbol in the basin. 

Key Words: Erosion risk assessment, Parametric Method, Analytic Hierarchy Process, Linear Combination Technique. 

1. GİRİŞ 

Toprak insanların hayatta kalabilmesi için önemli bir kaynaktır. Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 

korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır. Anayasadaki bu madde ile 

de devlet, toprağın korunması için tavsiye de bulunmamakta; bunu zorunlu hale getirmektedir. Aynı zamanda 

erozyon, diğer bütün ülkeler içinde önemli bir problemdir. Bu sorunun en önemli sebeplerinden birisi, hızlı nüfus 

artışına paralel olarak, gıda üretimine hız veren bazı tarım uygulamalarıdır. Bu da toprak üzerindeki baskıyı gün 

geçtikçe arttırıp, erozyonu hızlandırmaktadır.  

Topografik özelliğinden dolayı ülkemizde toprakların %58,7’sinde şiddetli ve çok şiddetli erozyon riskine 

sahip sorunlu alanlar bulunmaktadır (Anonim 1987). Erozyon risk değerlendirilmesinde birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Son çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri önemli bir yer 

tutmaktadır. Farklı çalışmalarda sosyo-ekonomik ve çevresel değerleri göz önünde bulunduran, çok kriterli karar 

verme süreci kullanılmaktadır. Farklı kriterlere rölatif ağırlıklar atamak ve bu ağırlıkların hesaplamasında kolaylık 

sağlayan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Mendoza, 1997). ÇKKV 

yöntemlerinde coğrafi boyuttaki heterojenliği göz önünde bulundurarak Mekânsal Çok Kriterli Analiz (MÇKA) tekniği 
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kullanılmıştır (Malczewski, 1999). MÇKA tekniğinin uygulanması, ÇKKV tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi 

Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır.  

AHS ilk olarak 1970'li yıllarda Thoman L. Saaty tarafından ortaya konmuş olup karmaşık karar 

problemlerinin analizinde kullanılan çok kriterli karar verme tekniklerinden birisidir (Saaty, 1980).  AHS tekniğinin 

farklı alanlarda uygulamalarına rastlanmaktadır. Orman kaynaklarının yönetimi (Pukkala ve Kangas, 1993), arazi 

kullanım planlaması (Yılmaz, 2005), akarsu havzalarının planlanması (Özügül, 2006), sel risk analizinde (Sinha vd., 

2008), perakende ticaret alanları için yer seçimi (Önüt vd., 2010), arazilerin tarımsal yönden uygunluk sınıflamasında 

(Dengiz ve Sarıoğlu, 2013) gibi bir çok alanda örneklerine rastlanmaktadır.  

Bu çalışma ile çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHS yardımıyla Soğulca Havzası erozyon 

duyarlılık sınıflarının belirlemesi ve haritalanması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanı Genel Özellikleri 

Soğulca Havzası Ankara iline 96 km, Haymana ilçesine ise 23 km uzaklıkta ve Soğulca köyünün 2 km kuzey 

doğusunda olup, 448000-457000 D ve 4356000-4362000 K (UTM m) koordinatları içerisinde yer almaktadır (Şekil 

1). Havza içerisinde Gedik, Evci, Horon ve Tabaklı yerleşim yerleri bulunmaktadır. Havzanın toplam alanı 57,5 km2 

olup, yıllık ortamla yağış miktarı 456,7 mm ve ortalama sıcaklık 11,1 oC dir. Havzanın minimum yüksekliği 948 m, 

maksimum yüksekliği ise 1382 m dir. Ana suyolu uzunluğu 12,4 km, toplam su yolları uzunluğu ise 76,8 km dir. 

Araştırma alanında tek yer üstü su kaynağı Çamurluk deresidir. Soğulca havzasında en genç birimler Kuaterner 

alüvyonlar olup dere yatağı boyunca yüzeylenmişlerdir. En yaşlı birimler ise alt Paleosen yaşlı Dizilitaş formasyonu 

olup havzanın kuzey ve güney kısımlarında yer almaktadır. Bu birimler çakıl taşı, kum taşı ve kireç taşlarından 

oluşmaktadır. Alanı içerisinde en fazla yüzeylenen birim ise alt eosen yaşlı Demirköy formasyonu olup kumtaşı, 

çakıltaşı, volkanit ve killi kireçtaşını içermektedir (MTA, 1994). 

 

 

Şekil 1. Soğulca Havzası yer lokasyon haritası. 
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2.2. Yöntem 

Erozyon duyarlılık veya risk haritalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda, birden fazla kriteri içeren bir 

değerlendirme veya çok kriterli karar verme problemi olarak yaklaşmak uygun olacaktır. Bu çalışmada AHS 

yardımıyla Soğulca Havzası erozyon duyarlılık sınıflarının belirlemesi ve haritalama çalışması yapılmıştır. Erozyon 

duyarlılık sınıfların belirlenmesi amacıyla su erozyonunun meydana gelmesinde etkili olan altı adet kriter (erodibilite, 

erozivite, eğim, arazi kullanımı-arazi örtüsü, toprak derinliği ve jeoloji) ve bu kriterlere ait alt kriterler belirlenmiştir. 

Kriterlere ait veriler için çalışma alanının 1:25,000 ölçekli sayısal temel toprak haritası ve topografik harita ile arazi 

kullanımı-arazi örtüsünün belirlemesi amacıyla Landsat 7 uydu görüntüsü kullanılmıştır. Alınan erodibilite özelliği 

Başkan ve Dengiz (2008) yapılan çalışmadan yararlanılmış, erozivite özelliği belirlenmesinde ise Fournier indeksi 

kullanılmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Polatlı ilçesine  ait 1970- 2010 yıllarına ait meteorolojik 

verilerden yararlanılmıştır. İndeksin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

FI = 


12

1i

2

P

Pi
 

Burada; Pi: Ay içerisindeki toplam yağış, P: Yıllık ortalama yağış miktarı. 

Toprakların erozyona karşı hassasiyet özelliği olan K faktörünün havza içerisindeki dağılımının belirlenmesi 

amacıyla 51 adet yüzeyden toprak örneklemeleri yapılmış, her bir örneğin K değerleri belirlenmiş ve jeoistatistiksel 

yöntem ile havzanın K dağılım haritası oluşturulmuştur. 

Kriterlerin ve alt kriterlere ait önceliklerin belirlenmesinde AHS tekniği kullanılmış, 4 sınıftan oluşan erozyon 

duyarlılık sınıflarının belirlenmesinde ise doğrusal kombinasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Bu tekniğe ait 

matematiksel eşitlik  

  ∑(     )

 

   

 

şeklindedir. Burada; S: Toplam erozyon duyarlılık puanı, Wi: i parametrenin ağırlık değeri, Xi: i parametresine ait alt kriter puanı, n = 

ele alınan parametrelerin toplam sayısıdır. Her bir haritalama ünitesi için Doğrusal Kombinasyon Tekniği ile hesaplanan değerler 

Çizelge 1’ e göre sınıflandırılarak alanın erozyon risk haritası oluşturulmuştur. 

Çizelge 1. Erozyon duyarlılık sınıfları ve sınıflara ait değerler 

Tanımlama Sınıf Değer 

Az veya Hiç yok E1 >  3,501 

Orta E2 2,501 - 3,501 

Şiddetli E3 1,501 - 2,500 

Çok Şiddetli E4 0,000 - 1,500 

Erozyon risk değerlendirmede belirleyici olabilecek toplam 6 parametre dikkate alınmıştır. Ayrıca bu 

kriterler alt faktörlere ayrılarak 0 ile 4 arasında ağırlık değerleri verilmiştir. Alt faktör erozyonun oluşma ihtimali fazla 

0, erozyonun oluşma ihtimali az ise 4 değerini almaktadır. 0-4 arasında kalan değerler ise erozyonun şiddet 

derecesine göre değişmektedir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Erozyon duyarlılık sınıflamasına yönelik modelde kullanılan parametreler ve alt faktörlere ait ağırlık puanları. 

Erodibilite Eğim % 
Arazi Kullanımı- 

Arazi Örtüsü 
Erozivite Toprak Derinliği Jeoloji 

Sınıf 

Alt 

faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Sınıf 

Alt 

Faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Sınıf 

Alt 

Faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Sınıf 

Alt 

faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Sınıf 

Alt 

Faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Sınıf 

Alt 

Faktör 

Ağırlık 

Puanı 

Çok az 

aşınabilir 
4 

Düz  

0-2 
4 

Orman, 

Sulu 

tarım 

4 1. <50 4 90+ 4 Çok sert kayalar 4 

Az 

aşınabilir 
3 

Hafif 

2-6 
3 

Mera 

(iyi) 
3 2 3 

90-

50 
3 

İyi kaynaşmış 

kireçtaşı, kayalar 
3 

Orta 

aşınabilir 
2 

Orta 

6-12 
2 

Kuru 

tarım 
2 3 2 

50-

20 
2 

Kompakt silisli 

kayalar 
2 

Kuvvetli 

aşınabilir 
1 

Dik1 

2-20 
1 

Zayıf 

Mera 
1 4.>160 1 

20-

0 
1 

Gevşek ve yumuşak 

formasyonlarda 4. 

Zamana ait depolar 

1 

  

Çok 

dik 

20+ 

0         
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Kriterlerin her birine ait ağırlık puanlarının belirlenmesi işleminde, değerlendirmeye alınan kriterlerin 

birbirlerine göre önemi dikkate alınarak ağırlık puanları Saaty (1980) tarafından geliştirilen AHS tekniği kullanılarak 

belirlenmiştir. Bu teknik, ele alınan parametrelerin ikili olarak karşılaştırılmasından elde edilen öncelik değerlerine 

dayalı bir ölçüm teorisidir. Bu teknik, en iyi karar alternatifinin seçilmesinde, hem kantitatif (objektif, nicel) ve hem de 

kalitatif (sübjektif, nitel) faktörlerin dikkate alınmasına imkan vermektedir. İkili karşılaştırmalara dayalı göreceli 

önceliklendirme ölçeği Çizelge 3 de verilmiştir. 

Çizelge 3. AHS Tekniğinde Tercihler İçin Kullanılan İkili Karşılaştırmalar Ölçeği (Saaty, 1980).  

Sayısal değer Tanım 

1 Öğeler eşit derecede öneme sahiptir. 

3 1. ölçüt 2.’ye göre biraz daha önemlidir. 

5 1. ölçüt 2.’ye göre fazla önemlidir. 

7 1. ölçüt 2.’ye göre çok fazla önemlidir. 

9 1. ölçüt 2.’ye göre olası en kuvvetli öneme sahiptir. 

2, 4, 6, 8 İki yakın ölçek arasındaki ara değerdir. Uzlaşma gereken 

durumlarda kullanılmaktadır. 

Çalışmada değerlendirmeye alınan kriterlerin ağırlık puanları AHS tekniği ile belirlenirken; (i) ilk adımda her 

bir AKT için kriterlerin etki durumu göz önünde bulundurularak ikili karşılaştırmaların yapıldığı matrisler oluşturuldu, 

(ii) ikinci adımda her bir tablodaki matrisin en büyük özdeğerinin özvektörü (kriterlerin ağırlık değerleri) hesaplandı, 

(iii) yöntemin son adımında ise elde edilen özvektörün tutarlılık kontrolü yapıldı. Tutarlılık kontrolü, yargıların 

mantıksal tutarsızlığını ölçer ve yargılarda olabilecek hataların tanımlanmasına olanak sağlar.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırma havzasında Landsat uydu görüntüleri ve yer gerçeği çalışmaları yapılarak bitki örtüsü ve arazi 

kullanım deseni belirlenmiştir (Şekil 2). Yapılan araştırmaya göre çalışma alanının arazi kullanım türü ve alansal 

dağılımları göre toplam alanın %49’u mera-zayıf mera ve diğer kalan kısmı ise kuru tarım olarak kullanılmaktadır. 

Toplam alanın %1,1’i (65 ha) ise göl alanıdır.  

  

Şekil 2. Çalışma alanına ait Landsat uydu görüntüsü ve arazi kullanım haritası. 

Eğim erozyon oluşumunda önemli bir faktördür. Fakat erozyon sadece eğimin artışına bağlı olarak 

meydana gelemeyip aynı zamanda bitki örtüsünün yoğunluğu da önemli rol oynamaktadır (Dengiz ve Akgül, 2005). 

Çalışma alanın sayısal eşyükselti haritası kullanılarak DEM, yükselti ve eğim dağılım  durumu değerlendirildiğinde, 

toplam alanın % 62,1’i eğimin %10’dan az olduğu alanın %5,4’ü ise eğimin%30 dan fazla olduğu çok dik  eğimleri 

oluşturmaktadır.  Alanın %32,5’i ise %10-30 arasında eğimi oluşturmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Çalışma alanının yükselti ve eğim dağılım haritası 

K dağılım haritası oluşturulmuştur Şekil 4 ve Çizelge 4’de verilmiştir.  Buna göre havza topraklarının 

erozyona duyarlılık değerleri 0,1 ile 0,30 arasında değişmektedir. Havzanın %15,5’i çok düşük, %32,4’ü düşük ve 

%50,9’u ise orta olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 4. K faktörü havza içerisindeki alansal ve oransal dağılımı (Başkan ve Dengiz, 2008) 

Sınıf Açıklama Sembol Alan  (ha) Oran (%) 

0-0.1 Çok düşük K1 891,3 15,5 

0,1-0,2 Düşük K2 1859,9 32,4 

0,20-0,30 Orta K3 2923,8 50,9 

Göl   65,2 1,1 

Toplam   5740,3 100,0 

Toprakların erozivite özelliklerinin belirlenmesinde Fournier indeksi (FI) kullanılmıştır. Havzanın yağış 

değerleri dikkate alındığında FI hesaplamasına göre 42,98 olarak bulunmuştur. Bu değer FI sınıflamasına göre 1.sınıf 

olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Havza toprak haritası üzerinde noktasal toprak örnek yerleri ve erozyona duyarlılık faktörü dağılım haritası. 

Doğrusal kombinasyon tekniğine dayalı arazilerin erozyon duyarlılık değerlendirmesinde kullanılan 

parametrelere ilk olarak göreceli önemleri veya etki dereceleri dikkate alınarak bir kriter ağırlığı verilmiştir. Bu işlemin 

gerçekleştirilmesinde AHS tekniği kullanılmış olup,  bu teknik kapsamında uygulanan ikili karşılaştırmalar süreci, karar 

analizine dahil olan elemanların kendi aralarında ikili olarak karşılaştırılması ile bu elemanların her birisi için ağırlık 

değerlerinin belirlenmesi şeklinde oluşturulmuştur. Çalışma alanının erozyon riskine yönelik duyarlılık sınıflarının 

belirlenmesinde seçilen kriterler için yapılan ikili karşılaştırmalara dayalı olarak elde edilen ağırlık değerleri Çizelge 5’ 

de sunulmuştur. Çizelge 5’den görüleceği üzere, 0,387 ağırlık değeri ile bu uygunluk kriterlerinden erodibilite kriteri, 

en yüksek ağırlığa sahip kriter olarak ortaya çıkmıştır. Bu kriteri sırasıyla eğim kriteri (0,288), arazi kullanımı ve arazi 

örtüsü kriteri (0,153), erozivite kriteri (0,118), ve toprak derinliği ile jeolojik kriterler (0,069) izlemektedir. Bu kriterlerin 

ikili karşılaştırmalarına ait ortalama Tutarlılık Oranı ise 0,31 olarak belirlenmiştir.  

Doğrusal Kombinasyon tekniği dikkate alınarak oluşturulan erozyon risk haritası Şekil 5’ de ve her bir 

erozyon risk sınıflarının alansal ve oransal dağılımları Çizelge 6 da verilmiştir.  
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Çizelge 5. Tarımsal amaçlı arazi uygunluk değerlendirmesinde ele alınan parametrelere ait ağırlık değerlerinin belirlenmesine yönelik AHS tekniği 

hesaplamaları.

 
  

 

İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

 Erodobilite Eğim 
Arazi Kullanım  

ve Arazi Örtüsü 
Erosivite 

Toprak 

Derinliği 
Jeoloji 

Erodobilite 1,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 

Eğim 0,333 1,000 5,000 9,000 6,000 2,000 

Arazi Kullanım 

ve Arazi Örtüsü 
0,250 0,200 1,000 8,000 3,000 2,000 

Erosivite 0,333 0,111 0,125 1,000 5,000 3,000 

Toprak Derinliği 0,333 0.166 0,333 0,200 1,000 2,000 

Jeoloji 0,333 0,500 0,500 0,333 0,500 1,000 

Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

 Erodobilite Eğim 
Arazi Kullanım  

ve Arazi Örtüsü 
Erosivite 

Toprak 

Derinliği 
Jeoloji 

Erodobilite 0,387 0,754 0,365 0,139 0,162 0,230 

Eğim 0,128 0,251 0,456 0,417 0,324 0,153 

Arazi Kullanım ve 

Arazi Örtüsü 
0,096 0,050 0,091 0,371 0,162 0,153 

Erosivite 0,128 0,027 0,011 0,046 0,270 0,230 

Toprak Derinliği 0,128 0,041 0,030 0,009 0,054 0,153 

Jeoloji 0,128 0,125 0,045 0,015 0,027 0,076 

Öncelik Vektör 

 
Normalize Edilmiş Satırlar Toplamı 

 

Normalize Edilmiş Satırlar 

Ortalaması 
Öncelik Vektörü 

Erodobilite 2,322 2,322/6 0,387 

Eğim 1,728 1,728/6 0,288 

Arazi Kullanım  

ve Arazi Örtüsü 
0,923 0,923/6 0,153 

Erosivite 0,712 0,712/6 0,118 

Toprak Derinliği 0,415 0,415/6 0,069 

Jeoloji 0,416 0,416/6 0,069 
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Erosivite 0,333 0,111 0,125 1,000 5,000 3,000 

Toprak Derinliği 0,333 0.166 0,333 0,200 1,000 2,000 

Jeoloji 0,333 0,500 0,500 0,333 0,500 1,000 

Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

 Erodobilite Eğim 
Arazi Kullanım  

ve Arazi Örtüsü 
Erosivite 

Toprak 

Derinliği 
Jeoloji 

Erodobilite 0,387 0,754 0,365 0,139 0,162 0,230 
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Öncelik Vektör 

 
Normalize Edilmiş Satırlar Toplamı 
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Ortalaması 
Öncelik Vektörü 
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Eğim 1,728 1,728/6 0,288 

Arazi Kullanım  

ve Arazi Örtüsü 
0,923 0,923/6 0,153 

Erosivite 0,712 0,712/6 0,118 

Toprak Derinliği 0,415 0,415/6 0,069 

Jeoloji 0,416 0,416/6 0,069 
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Çizelge 6. Doğrusal Kombinasyon tekniğine göre erozyon risk sınıflarının alansal ve oransal dağılımı. 

Sınıf Alan (ha) Oran (%) 

E1 - - 

E2 1571,3 27,4 

E3 2365,4 41,2 

E4 1738,4 30,3 

Gölet 65,2 1,1 

Toplam 5740,4 100,0 

Şekil 5. Soğulca Havzası erozyon risk dağılım haritası. 

4. SONUÇ 

Optimizasyona dayalı matematiksel programlama teknikleri ile tatmin edici çözümlerin üretilmesi 

mümkündür. Ancak alternatif yönetim stratejilerinin nihai değerlendirmesi ve en uygun alternatif stratejinin seçilmesi 

için diğer tekniklerin kullanılması gereklidir. Optimizasyona dayalı matematiksel programlama tekniklerinin 

yapamadığı bu işlem, AHS tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Yılmaz 1999). Nitekim AHS tekniği, karmaşık 

alternatif seçimi problemlerinin çözülmesi yönünde güçlü bir araçtır. Bu teknik yardımıyla sadece biyofizik kriterler 

değil sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel, yönetsel ve politik kriterler de çözümlemelere dahil edilebilmektedir. Bu 

özelliği, AHS tekniğinin en önemli avantajlarından birisidir. Böylece daha gerçekçi bir planlama ve karar verme süreci 

gerçekleşmektedir. 

Havzanın özellikle eğimin fazla olduğu, toprak derinliği yetersiz ve bitki örtüsünce zayıf meralık ve işlemeli 

tarım yapılan alanlarının erozyona karşı risklerinin çok fazla olduğu alanlar olarak belirlenmiştir. Erodobilite, eğim, 

arazi kullanımı ve örtüsü, erozivite, toprak derinliği ve jeolojik koşullar toprak erozyonun oluşmasında en fazla etkili 

olan faktörlerdir. Bu nedenle hassas olan alanların bu faktörleri de göz önünde bulundurularak toprakların taşınımını 

engelleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Topraklar sadece taşındıkları yerlere zarar vermeyip, aynı zamanda 

havzada sulama amaçlı yapılmış Soğulca göletinin de zamanla dolarak su tutma kapasitesinin ve su kalitesinin 

düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın yapılması sırasında erozyona etki eden faktörlerin çoğu CBS ve 

UA tekniklerinin kullanılması ile analizlerinin yapılması ve görsel hale getirilmesine yönelik haritalama çalışmalarında 

büyük kolaylıklar sağlamıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK TOPRAK GRUPLARININ EROZYONA DUYARLILIK “K” FAKTÖRLERİ 

Hicrettin CEBEL1  Suat AKGÜL1  Orhan DOĞAN22  Fatma ELBAŞI1 

ÖZET 

Bir havza veya tarım alanında erozyona karşı alınacak en etkili ve ekonomik olarak uygulanabilir koruma önlemleri alternatiflerinin 

belirlenmesi ve bunların uygulanması gerekmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan arazilerde su erozyonuna karşı alınacak önlemlerin 

saptanmasında Üniversal Toprak Kayıpları Tahmini Eşitliğinden yararlanılmaktadır. Bu eşitlik yardımıyla baraj ve göletlerde yıllık sediment 

depolanmasının tahmini ve bu yapıların ömürlerinin saptanması konusunda kullanılmaktadır. Eşitliğin çözümünde kullanılan parametreler arasında 

en önemlilerinden biri olan toprakların aşınmaya karşı duyarlığı (K) parametresinin bilinmesi gerekmektedir. Türkiye Büyük Toprak Gruplarının 

(BTG) tarım alanlarındaki dağılımı dikkate alınarak 3579 adet ve 0-20cm’den alınan topraklarda  yapılan fiziksel ve kimyasal  analizler sonucu 

hesaplanan  aşınabilirlik değerlerine  göre toprakların 333 adeti çok kuvvetli derecede  1418 adeti  kuvvetli derecede, 1298 adeti ise orta 

derecede aşınabilir topraklar sınıfına girmiştir. Bu dağılımı  (BTG) düzeyinde incelediğimizde ilk sırayı 323 adet ile alüvyal toprağın % 50’si kuvvetli 

derecede aşınabilir olarak belirlenirken, bu oran kahverengi orman toprakların 433 adetinde % 31 ve kireçsiz kahverengi orman toprağında ise bu 

oran %38 olarak belirlenmiştir. Sonuçta tarım topraklarının büyük çoğunluğu kuvvetli derecede ve orta derecede aşınabilir topraklar sınıfına 

girmektedir. Çok az ve az aşınabilir toprakların sayısı  ise toplam toprak sayısına göre sadece % 14’dür. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye büyük toprak grupları (BTG), erozyona duyarlılık, k faktörü, usle 

ERODIBILITY “K” FACTOR OF GREAT SOIL GROUPS IN TURKEY 

ABSTRACT 

It is benefited from Universal Soil Loss Equation (USLE) to determine the measures to be taken against erosion on lands being used for 

agriculture. Through this equation annual sediment deposition in dams and small dams together with their economic storage life are being 

estimated. This requires the necessity of determining the soil erodibility factor (K), one of the most important parameter of the equation. Totally 

3579 soil samples from 0-20 cm depth were taken from Turkish Great Soil Groups and have been analyzed in the laboratory. According to the 

erodibility values calculated by means of physical and chemical analyses, it has been found that 333 soil samples very highly, 1418 soil sample 

highly and 1298 were moderately erodible. When the distribution was evaluated according to the Great Soil Groups, 50 % percent of the samples 

(333) taken from alluvial soils, 31 % (433) of the samples taken from brown forest soils and 38% (357) of the samples taken from noncalcerous 

brown forest soils were highly erodible. As a result, a great portion of the agricultural lands were found to be highly and moderately erodible. The 

proportion of very slightly and slightly erodible soils was only 14 % of the total number of soil samples. 

Keywords: Great Soil Groups of Turkey, erodobility, k faktör, Usle 

GİRİŞ 

Toprakların aşınmaya karşı duyarlılıkları sahip oldukları aşınmayı etkileyen özelliklerin farklılığından ileri 

gelmektedir. Aşınımı etkileyen en önemli toprak özellikleri; toprağın bünyesi (kumlu topraklar büyük dağılma 

özelliğine sahip ve geçirgenlikleri çok fazladır. Killi topraklar ise çarpma ve dağılma etkilerine karşı dayanıklılık 

gösterir), toprağın strüktürü (toprağın kohezyon ve toprak yüzeyine ulaşan yağışların yüzey akış ve infiltre 

olmalarında önemli rol oynarlar), hidrolik geçirgenliği (özellikle alt toprakların geçirgenlikleri büyük önem 

kazanmaktadır), organik madde kapsamı (organik madde miktarı ve kil/silt oranı toprakların yapısal stabilitesi üzerine 

önemli derecede etkilidirler bu sayede toprakların su tutma kapasiteleri de etkilenmektedir) olarak tanımlanmaktadır. 

Toprak bünyesi, toprakların aşınmasına etkili en önemli faktörlerden biridir. Monopartiküler (teksel) bir yapı gösteren 

kumlu topraklar büyük bir dağılma özelliğine sahiptirler. Oysa geçirgenlikleri çok fazladır. Killi topraklar ise yağmur 

damlalarının çarpma ve dağıtma etkilerine karşı büyük bir dayanıklılık gösterirler. Ancak bu dayanıklılığında kritik bir 

noktası vardır. Bu nokta aşıldığı anda killi topraklar kumlu topraklardan daha kolay bir şekilde dağılır ve taşınırlar 

(Doğan vd., 2000).  Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi kapsamında doğal mera alanlarının büyük bir kısmının 

bulunduğu Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki 48 ile ait meralardan alınan 3437 adet 

toprakta fiziksel, kimyasal özellikleri ve topraklarının erozyona duyarlılıkları belirlenmiştir (K). Araştırma sonuçları 

toprak özellikleri ile K değeri arasındaki ilişki seviyesinin bölgelere göre değiştiğini göstermektedir. Toprak 

özelliklerindeki değişim mera alanlarındaki K değeri ile olan ilişkiyi etkilemektedir. Silt ve silt+Çkum (Çok ince kum), K 

değeri ile en yüksek ilişki gösterirken, özellikle organik madde (OM) ve kil değeri ile K değeri ilişkisi bölgesel değişiklik 

göstermektedir. K değerinin, OM’nin ve toprak yapısının dinamik davranışı özellikle toprak koruma önlemleri alınması 

gerekli mera alanlarında belirli aralıklarla bu parametrelerin izlenmesini gerektirmektedir (Başkan vd., 2011). 
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Tarım alanlarında toprak korumanın önde gelen koşullarından biri (K) değerlerini en düşük düzeyde 

tutmaktır. Bu da toprağın organik madde kapsamını ve hidrolik geçirgenliğini artırıcı ve strüktürünü geliştirici 

önlemlerin alınması ile mümkündür. Oğuz ve Durak (1998), Çekerek havzası büyük toprak gruplarının bazı 

özelliklerinin aşınıma duyarlılık (erodibilite) arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Aşınmayı etkileyen en önemli toprak 

özellikleri; toprağın bünyesi, strüktürü, organik madde içeriği ve su geçirgenliğidir. Obi ve Asiegbu (1980), erozyona 

duyarlı toprakların fiziksel özelliklerini incelemiş ve erozyona duyarlı toprakların kum ve silt içeriklerinin yüksek, kil 

içeriğinin ise düşük olduğunu belirlemişlerdir. Toprağın erozyona uğrama eğilimi ve yağışın erozyon yaratma gücü, 

toprak erozyonunu (büyüklüğünü) etkileyen iki önemli fiziksel faktördür. Toprağın erozyona uğrama eğilimi, bir 

toprak karakteristiği  olarak toprağın, erozyon ajanları tarafından ayrılma ve taşınmasına olan hassasiyetinin bir 

ölçüsüdür (Oğuz vd., 2003). Toprak erozyonunun büyüklüğü yüzey akış  ve/veya yağmur damlasının enerjisi 

tarafından teksel partiküllerin kolaylıkla ayrılmasına bağlıdır (Doğan vd., 2000). Mülga Köy Hizmetleri Araştırma 

Enstitülerince, büyük toprak grupları dikkate alınarak alınmış olan toprak örneklerinin analizi yapılmış ve K faktör 

değerinin henüz deneysel olarak saptanmadığı yörelerde, toprağın erozyon duyarlılığını etkileyen özelliklerden 

yararlanılarak geliştirilmiş olan abak yardımıyla K faktör değerleri ülke düzeyinde belirlenmiştir. Türkiye’de bölgesel 

olarak yağış, sıcaklık ve nem açısından önemli farklılıklar vardır. Toprakların aşınıma en büyük etkisi olan bölgesel 

yağışların farklılıkları ve yağışların genelde kış aylarında düştüğü ve dağılımının düzensiz olduğu bilinmektedir. Yıllık 

yağış dağılımı 250 mm ile 2500 mm arasında değişmekte ve bu yağışların aşındırma güçleri ise 15 ile 481 ton metre -1 

hektar-1 yıl arasında değişmektedir (Çizelge 3).   

Diğer bir değişle, yağışlar bölgelere göre 15 ile 481 ton toprağı bir metre yüksekliğe kaldıracak enerjiye 

sahiptir. Yıl içinde düşen yağışların aylık ve mevsimlik olarak aşındırma özelliklerinin (ton metre -1 hektar-1) değerleri 

yorumlandığında bölgelere göre tarım alanlarında yapılacak toprak işleme zamanı, nadas bozumu ve tekniği 

çalışmalarını yağışların yıl içerisindeki erosiv karakterli dönemleri dikkate alınarak yapılması toprak kayıplarını önemli 

derecede azaltacaktır (Doğan, 2002). 

Araştırmanın amacı,  Mülga Köy Hizmetleri Araştırma Enstitülerince Büyük Toprak Grupları dikkate alınarak 

alınmış olan toprak örneklerinin analizlerinin yapılması ve toprağın erozyon duyarlığını etkileyen özelliklerinden 

yararlanılarak geliştirilmiş olan abak yardımıyla “K” parametresi değerlerinin ülke düzeyinde belirlenmesidir.  

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Mülga Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüleri (Ankara-Tarsus-Menemen, Eskişehir-Konya-Tokat-

Samsun-Şanlıurfa-Erzurum-Kırklareli) tarafından ana proje kapsamında Türkiye Büyük Toprak Gruplarının iller 

bazında alansal dağılımları dikkate alınarak toprağın 0-20 cm’derinliğinden alınan 3579 adet toprakta erozyona 

duyarlılık parametresi tespit edilmiştir (Doğan.vd.,2000). Türkiye (BTG) Ülke düzeyinde haritada gösterilmiştir (Şekil 1).  

                

 

Şekil 1. Türkiye büyük toprak grupları (Karabulut. vd., 2011)                    Şekil 2. Toprak aşınıma duyarlılık abağı (Wischmeier, 1975) 

             

Bu haritada (BTG)’nın bölgesel olarak dağılımları belirlenmiştir (Karabulut.vd.,2011). Topraklar genelde yaz 

ve sonbahar aylarında alınmıştır. Bu arazi çalışmasında 1/100.000 ölçekli topoğrafik ve toprak haritalarından 

faydalanılmıştır. Toprak örneklerinin alımında tarım alanları dikkate alınmıştır. K Faktörü Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği 

(USLE) içerisinde % 9 eğim ve 22,1m eğim uzunluğundaki bir arazi ünitesinde birim erozyon indisi ile hektardan 

kaybolan toprağın ton olarak ifadesidir. Erodibiliteye etkili başlıca faktörler; Toprakların bünyesi (kum-kil-silt'in oransal 

dağılımı) yapısı ve yapısal stabilitesi, organik madde miktarı, geçirgenliği, yüzeydeki % çakıl miktarı, nem miktarı, 

toprak profil derinliği toprakların aşınmaya karşı hassasiyetleri üzerine etki eden başlıca özellikleridir. Bu özelliklerden 

yararlanılarak toprak aşınım nomogramı geliştirilmiştir (Şekil 2). Bu abağın kullanılmasında; % silt + çok ince kum (2-

100µ), % kum (0.10 - 2.00 mm), % organik madde, toprak strüktürü ve toprağın hidrolik geçirgenliği 
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parametrelerinden yararlanılmıştır (Wischmeier, 1975). Büyük toprak gruplarının ülkedeki alansal dağılımı 

incelendiğinde ilk üç sırayı Kahverengi orman toprakları 15350300ha, ikinci sırayı Kahverengi topraklar 11827850 ha 

ve 10232500 ha ile Kireçsiz kahverengi orman toprakları olarak sıralanmaktadır (Çizelge 2).   

Toprak Erodibilite (K) Faktörünün Saptanması: 

Toprak analizleri 2 mm'lik elekten elenmiş toprak örneklerinde yapılmıştır. Permeabilitede 48 saatlik ölçüm 

değerlerinin ortalaması kullanılmıştır. Strüktür arazide gözlemle tespit edilmiştir. 0,10-2,0 mm arasındaki kum 

yüzdesi ıslak eleme yöntemiyle saptanmıştır. Çok ince kum, silt ve kil yüzdeleri Bouyoucos hidrometre metoduyla 

belirlenmiştir (Bouyoucos 1951). Hidrolik iletkenlik (Klute ve Dirksen 1986), Walkley-Black yöntemiyle organik 

madde (OM) (Jackson 1958) yöntemiyle belirlenmiştir. 

Bu çalışmada alınan toprak örneklerinin analiz değerlerinden yararlanılarak Şekil 2’de abak yardımıyla K 

faktörleri belirlenmiş ve Çizelge 1'e göre sınıflandırılmaları yapılmıştır. 

Çizelge 1. Toprakların erodibilite K faktörleri sınıflaması  

K FAKTÖRÜ ERODİBİLİTE DERECESİ 

      0<K≤ 0,05  Çok az aşınabilir topraklar 

0,05<K ≤ 0,10 Az aşınabilir topraklar 

0,10<K≤  0,20 Orta derecede aşınabilir topraklar 

0,20<K≤ 0,40 Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

0,40<K≤ 0,60 Çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 
( Doğan vd .,2000) 

 

Çizelge 2.Türkiye büyük toprak grupları isimleri ve bölgesel dağılımları  

                      

                           Bölgeler 
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Yüzölçümü  

(ha) 

Alüvyal topraklar (A) + + + + + + + 4705630 

Bazaltik topraklar ( X)   + + + +  3468945 

Çorak (Tuzlu-Sodik) ( Ç) + + + +   + 51620 

Gri-Kahverengi Podzolik topraklar(G) +     + + 1702035 

Hidromorfik Alüvyal topraklar ( H) + + + +  + + 306463 

Kahverengi topraklar ( B) + + + + + + + 11827850 

Kahverengi Orman topraklar (M) + + + + + + + 15350300 

Kestanerengi topraklar (C) +  + + + + + 6936985 

Kırmızı Akdeniz topraklar (T)  + + + +  + 1408900 

Kırmızı.-Kahverengi Akdeniz top.( E)  + + + +  + 2320400 

Kırmızımsı Kahverengi. top. (F) + + + + + + + 4842090 

Kırmızımsı Kestanerengi. top. (D) +  + +  + + 602950 

Kırmızı-Sarı Podzolik topraklar.(P) + +    + + 1018645  

Kireçsiz Kahverengi topraklar (U) + + + + + + + 4742130 

Kireçsiz Kahverengi Orman top.(N) + + + + + + + 10232500 

Kolüvyal topraklar (K) + + + + + + + 2967100 

Organik topraklar (O) +  + + + + + 26870 

Regosoller (L)  + + +  + + 698570 

Rendzinalar (R)  + + +    758970 

Sierozemler ( Z) +  +    + 46000 

Vertisoller ( V) + + + +  + + 566245 

Yüksek Dağ Çayır topraklar ( Y) + + + +  + + 677600 

Alüv. Sahil Bataklıkları ( S)  + +   + + 11115 

(Karabulut vd., 2011) 
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Çizelge 3. Türkiye de bazı illere ait aylık ve yıllık R (ton metre-1 hektar-1 yıl) değerleri  

İSTASYON ADI 

AYLAR 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 

ADANA 23.764 13.803 17.813 24.607 16.26 24.035 5.167 0.658 6.769 11.506 19.781 29.838 194.005 

ADIYAMAN 7.881 0 6.343 7.912 9.862 1.881 0.150 0 1.956 7.158 5.968 3.691 52.802 

AFYON 0.572 0.675 0.953 1.619 6.632 10.716 4.109 1.294 4.329 2.496 0.874 0.967 35.238 

AKSARAY 0 0 0 1.113 3.292 6.568 0.314 0.707 0.425 1.070 0.204 0 13.693 

AMASYA 0 0 0.824 4.249 4.673 5.954 11.162 0.702 3.664 0.905 1.427 0.330 33.891 

ANKARA 0.779 0.776 0.622 2.774 7.557 13.001 1.582 2.129 6.154 2.667 0.864 1.810 40.716 

ANTAKYA 20.218 16.763 20.536 47.283 48.35 11.102 18.535 2.754 12.947 27.772 19.510 22.687 268.462 

ANTALYA 105.340 78.177 20.152 5.553 6.266 1.404 2.764 0.675 7.831 46.612 67.202 101.45 443.426 

ARDAHAN 0 0 0 0 5.551 6.573 12.561 19.85 5.754 0.153 0 0 50.448 

ARTVİN 1.292 1.241 0.945 0.595 2.925 1.290 0.870 0.938 0.153 1.808 1.147 5.632 18.835 

AYDIN 6.550 0 10.881 6.785 4.367 8.052 0.834 0.279 3.333 13.789 11.964 13.719 80.551 

BALIKESİR 0 0 0 6.382 9.345 6.851 4.487 3.102 7.870 5.660 10.225 0 53.922 

BARTIN 0 0 0 3.383 4.502 14.682 21.584 29.02 18.573 14.102 2.815 0.720 109.390 

BİLECİK 0 0 0 2.661 12.01 7.586 4.248 2.884 2.063 1.909 0.890 2.428 36.682 

BİNGÖL 0 0 0 10.350 5.971 4.595 0.392 0.148 0.180 3.841 3.168 0 28.644 

BİTLİS 0 0 0 0 10.64 3.914 0.190 0.232 0.821 11.832 5.410 0 33.046 

BOLU 0.717 0.394 1.502 2.406 6.394 8.808 3.832 3.832 2.777 1.252 1.048 1.682 34.643 

BURDUR 0 0 0.007 1.895 5.471 4.252 2.059 0.862 1.990 6.894 1.362 0.431 25.220 

BURSA 4.042 2.080 3.015 4.245 4.384 4.036 3.179 7.017 8.567 9.092 6.861 10.046 66.564 

ÇANAKKALE 0 0 2.728 6.222 7.544 7.944 9.679 1.534 15.858 17.267 28.247 10.397 107.420 

ÇANKIRI 0 0 0 1.561 6.937 8.662 2.447 5.235 1.411 1.118 0.286 0 27.657 

ÇORUM 0.269 0.125 0.439 1.552 6.243 10.881 3.780 2.968 1.424 0.915 0.351 0.115 29.060 

DENİZLİ 0.419 0 4.664 5.942 7.534 5.616 5.263 3.997 2.474 3.616 4.837 8.216 52.578 

DİYARBAKIR 1.306 0.656 2.144 8.490 5.898 0.420 0 0 0.223 3.039 2.807 2.278 27.259 

EDİRNE 3.629 1.454 2.74 4.366 7.885 16.077 7.678 14.23 11.418 5.878 12.427 5.130 92.918 

ELAZIĞ 1.342 0.867 1.864 4.187 6.315 1.150 0.809 0.529 0.397 2.320 1.198 0.680 21.657 

ERZİNCAN 0.12 0.764 0.877 1.322 2.846 2.433 2.799 0.627 0.761 1.335 0.973 0.384 15.241 

ERZURUM 0.100 0 0.022 1.198 4.107 5.834 4.835 1.76 2.420 1.146 0.508 0.031 21.962 

ESKİŞEHİR 1.261 0.851 2.874 2.325 7.427 9.693 2.910 2.029 1.690 2.643 0.844 1.525 36.073 

GAZİANTEP 0 0 1.655 9.871 6.146 1.827 0.617 0.022 0.111 8.881 6.091 1.864 37.084 

HAKKARİ 0 0 0 0.929 7.393 1.663 0.045 0.456 0.258 3.320 3.358 0 17.423 

ISPARTA 2.427 2.064 2.500 2.586 8.69 10.103 2.951 1.127 2.480 4.105 1.771 6.013 46.817 

İZMİR 19.172 19.692 18.076 7.027 7.852 2.339 0.855 0.87 4.204 22.664 26.761 37.045 166.558 

KASTAMONU 0.126 0.156 0.418 2.832 13.52 24.385 5.987 8.456 6.757 4.511 0.131 0.143 67.421 

KAYSERİ 0.063 0.113 0.074 2.97 4.31 7.963 2.487 1.052 1.834 1.235 0.248 0.075 22.425 

KIRŞEHİR 0.567 0.410 1.430 2.887 5.111 10.317 0.763 2.005 0.552 2.315 0.500 0.845 27.703 

KOCAELİ 3.226 2.209 2.612 3.386 6.627 18.398 7.674 18.61 25.493 20.551 9.576 5.713 124.08 

KONYA 0.657 0.859 1.893 1.918 5.911 4.025 0.555 0.353 1.199 2.904 1.196 0.909 22.379 

KÜTAHYA 0 0 4.242 1.512 9.431 5.761 8.355 3.529 2.287 2.537 0.645 3.272 41.570 

MALATYA 2.452 1.674 1.260 7.46 7.342 4.072 0.348 0.041 0.512 2.888 1.899 1.491 31.440 

MANİSA 4.861 0 31.469 8.626 9.96 7.055 1.805 1.742 7.701 11.643 16.765 16.724 118.352 

MERSİN 19.399 7.572 9.769 7.931 2.551 1.217 7.402 3.776 1.821 9.698 17.308 34.17 122.614 

MUĞLA 38.537 40.581 18.475 13.183 15.64 6.409 1.521 1.001 12.871 29.275 41.933 75.629 295.057 

NEVŞEHİR 0 0 0 2.905 11.07 10.285 2.479 1.568 2.495 3.878 2.647 0 37.335 

NİĞDE 0 0 0.973 1.513 6.203 5.614 0.835 0.188 1.060 1.529 0.581 0.529 19.024 

RİZE 12.697 6.269 6.088 4.575 20.78 36.63 44.737 141.9 85.626 55.186 43.053 23.752 481.385 

SAKARYA 0 0 0 5.235 7.838 34.576 25.961 23.97 9.692 10.321 5.943 4.885 128.421 

SAMSUN 2.115 0.59 1.679 2.964 4.178 9.591 17.294 11.22 16.046 12.651 16.763 4.451 99.545 

SİİRT 0 0 8.439 16.016 12.36 0.931 0 0.109 0.319 4.792 5.493 3.110 51.578 

SİVAS 0.130 0.214 0.242 3.358 6.154 8.429 1.200 1.647 2.562 1.335 0.769 0.296 26.336 

ŞANLIURFA 1.124 0 5.685 10.512 6.02 0.154 0 0.136 0 7.630 4.726 2.661 38.647 

TRABZON 2.673 0.282 1.567 1.916 4.236 7.768 5.017 9.366 18.787 14.478 9.492 2.905 78.486 

UŞAK 1.653 1.286 1.104 1.047 8.982 9.125 3.822 3.717 3.677 2.933 3.044 2.654 43.043 

VAN 0.485 0.242 1.025 1.571 3.053 1.083 0.427 0.325 3.342 3.460 1.927 0.685 17.625 

YOZGAT 0 0 0 3.539 9.692 6.655 4.951 0.719 2.214 2.213 1.835 1.168 32.987 

ZONGULDAK 4.125 3.408 4.970 3.633 6.849 22.290 29.807 41.87 40.668 46.946 17.968 12.048 234.587 

(Doğan. 2002) 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ülkenin farklı iklim bölgelerinde bulunan 11 Adet Mülga Araştırma Enstitüsüne bağlı illerden alınan toprak 

örneklerinin analiz sonuçlarına göre toprakların aşınabilirliği ve bu değerlerin BTG düzeyinde dağılımları belirlenmiştir.  

Mülga Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü (Ankara, Kırşehir, Bolu, Nevşehir, Kastamonu, 

Zonguldak, Kayseri, Çankırı, Çorum İlleri) 

Çalışma alanı içerisinde bulunan 9 adet ilde bulunan Büyük Toprak gruplarından alınan toprak örneklerini 

sayısı 188 adettir. Bu topraklarda yapılan laboratuvar analizleri sonucunda fiziksel analiz değerlerinin yorumlanması 

sonucunda 106 adeti kuvvetli derecede aşınabilir topraklar olarak belirlenmiştir (Çizelge-4). Ankara araştırma 

enstitüsü çalışma bölgesinde bulunan toprakların % 56’sında aşınabilirlik değerlerinin oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. Değerlendirmede toprakların % 37’si ise orta derecede aşınabilir topraklar olarak dikkat çekmektedir. 

Bu oranlar iller bazında ve alınan toprak sayısı düşünüldüğünde Nevşehir, Çankırı ve Bolu illerindeki toprakların 

kuvvetli derecede aşınabilir olduğunu göstermektedir. İllerin bölge içerisindeki aşınabilirlik değerlerinin dağılımı 

dikkate alındığında ilk sırayı Ankara 50 adet toprak örneğinden (% 54’ü kuvvetli, % 40’ı orta derecede ve % 6)’sı ise az 

aşınabilir topraklar sınıfına girmektedir. İlin yıllık erozyon indeksi incelendiğinde ise 40.71 ton metre -1 hektar-1 yıl’dır 

(Oğuz vd,2003).  Bunun anlamı yağışların yaklaşık 40 tonluk bir toprağı bir metre yüksekliğe kaldıracak bir kinetik 

enerjiye sahip olmasıdır. Bu indeksin yıl içerisindeki aylık ve mevsimlik değerlerinin dağılımı ve topraklarının büyük 

çoğunluğunun kuvvetli derecede aşınabilir olması tarım alanlarında yapılacak toprak işleme zaman ve tekniğinin çok 

önemli olacağı anlamını taşımaktadır. Diğer iller sırasıyla Bolu 44 adet toprağın (% 68’i kuvvetli, % 32)’si ise orta 

derecede aşınabilir topraklar sınıfına girmektedir. Bu ilin erozyon indeks değeri ise yıllık 34.64 ton metre -1 hektar-1 

yıl’dır (Doğan.2002).  Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar için ise bu durum Çorum ilinde  % 42 ve  % 33 ile 

Kastamonu ili olarak sıralanmaktadır. Kayseri ilinden alınan toprakların % 64’ü, Kırşehir ilinden alınan toprakların 

%57’si ve Zonguldak ilinden alınan toprakların %56’sı ise kuvvetli derecede aşınabilir olarak belirlenmiştir. (Çizelge-4). 

Çizelge 4. Mülga Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Ankara 
 

 3 6 20 40 27 54 
  

50 

Bolu 
 

 
  

14 32 30 68 
  

44 

Çankırı 
 

 
  

1 13 6 74 1 13 8 

Çorum 
 

 4 13 14 45 13 42 
  

31 

Kastamonu 
 

 
  

12 67 6 33 
  

18 

Kayseri 
 

 
  

5 36 9 64 
  

14 

Kırşehir 
 

 
  

3 43 4 57 
 

 7 

Nevşehir 
 

 
  

1 14 6 86 
  

7 

Zonguldak 
 

 1 11 
 

0 5 56 3 33 9 

Toplam   8 
 

70 
 

106 
 

4 
 

188 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Ankara Araştırma Enstitüsünün bağlı olduğu illerde bulunan BTG’ nın aşınabilirlik değerlerinin dağılımı 

dikkate alındığında ilk sırayı kahverengi orman toprağı (M)  19 adet ile, 14 adet ile (N) kireçsiz kahverengi orman 

toprağı, 11 adet ile (U) kireçsiz kahverengi topraklar ve 9 adet ile  (P) sarı kırmızı podzolik toprakların kuvvetli 

derecede aşınabilir topraklar sınıfına girdiği belirlenmiştir (Şekil-3). 

 

Şekil 3. Ankara Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı  
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Mülga Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü (Edirne, Gelibolu Yarımadası, İstanbul, Tekirdağ, 

Kırklareli İlleri) 

Bu toprakların bulunduğu tarım alanlarındaki orta derecede aşınabilirlik sorununun iller bazında dağılımı 

incelendiğinde ilk sırayı İstanbul % 56 ile ilk sırayı almaktadır. Bunu Kırklareli % 51 ile izlemekte ve azalan oranlarda 

sırasıyla Gelibolu yarımadası % 45 ve Tekirdağ % 31 almaktadır. Edirne ili ise  % 30 ile bunları izlemektedir. Bu illerden 

alınan toprak örneği sayısı ise 389 adettir. (Çizelge 5). Erozyona karşı hassas olduğu tarım alanlarındaki topraklarda 

koruyucu tedbirlerin alınması mutlak gereklidir. Bu illerin yıllık erozyon indeksleri incelendiğinde 80 ile 92 ton metre -1 

hektar-1 yıl (Çizelge 3) olarak belirtilmiş olması, bu alanlarda yapılacak tarımsal işlemlerin uygulanma zamanı ve tahıl 

üretimi yapılan alanlarda anızın bozulma zamanının belirlenmesi açısından çok önemlidir. Yağışların bitki örtüsünden 

yoksun bir toprağa aktardığı enerji ile anız örtüsü olan bir arazideki toprakların aşınabilirliğinin farklı olacağı 

unutulmamalıdır. 

Çizelge 5. Mülga Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT Toplam 

Edirne 17 28 20 33 18 30 5 8 
 

60 

Gelibolu Yarımadası 6 7 5 6 39 45 31 36 6 87 

İstanbul 5 5 34 33 57 56 6 6 
 

102 

Kırklareli 14 20 16 23 36 51 4 6 
 

70 

Tekirdağ 18 26 20 29 22 31 7 10 3 70 

Toplam 60 
 

95 
 

172 
 

53 
 

9 389 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Atatürk Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı Şekil-4’de sunulmuştur. Şekil 

incelendiğinde orta derecede aşınabilir toprakların sırasıyla Hidromorfikler (H), Alüviyaller (A), Kireçsiz Kahverengi 

Orman (N) ve Kahverengi Orman (M) toprakları olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 4. Atatürk Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

Mülga Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü (Mersin, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Antalya 

İlleri) 

Akdeniz Bölgesinde bulunan 5 ildeki tarım alanlarından alınan toprak örneklerini sayısı 422 adettir. Bu 

topraklardan 173 adeti kuvvetli derecede aşınabilir olarak belirlenmiştir.  Bu sonuca göre Akdeniz bölgesinde 

bulunan tarım topraklarının % 40’ı erozyona karşı hassasiyeti fazla olup kuvvetli derecede aşınabilir durumdadır. Bu 

oran orta derecede aşınabilir topraklar olarak irdelendiğinde % 36 ile ikinci sırayı almaktadır. İllerin bölge içerisindeki 

dağılımı dikkate alındığında kuvvetli derecede aşınırlık problemi olan topraklarda ilk sırayı % 63 ve % 42 ile Antalya ve 

Hatay illeri almaktadır (Çizelge 6).  Bu durum sırasıyla Adana  % 41, Mersin – Kahramanmaraş %33,  illeri olarak 

sıralanmaktadır. Bu illerin erozyon indislerine baktığımızda Adana194, Antakya 268, Antalya 443 ton metre -1 hektar-1 

yıl ton olarak oldukça yüksek olması ve yöresel yağışların doğrudan çıplak toprağa kazandıracakları enerjinin etkisi ve 

toprakların aşınabilirliğinin çok fazla olması nedeniyle bulundukları ortamdan taşınmaları oldukça kolay olacaktır. 

Özellikle bu bölgede toprak işleme zamanı ve tekniklerinin çok iyi uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu değerlerin 

yıl içerisindeki aylık ve mevsimlik dağılımlarının bilinmesi ile bölgede yapılacak tarımsal işlemlerin zamanının toprak 

kaybını önleme çalışmalarına çok büyük yararları olacaktır.  
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Çizelge 6. Mülga Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Adana 5 4 7 6 38 33 48 41 18 16 116 

Antalya 
  

4 6 19 30 40 63 1 2 64 

Hatay 1 2 7 12 26 44 25 42 
 

 59 

Kahramanmaraş 
  

6 9 37 55 22 33 2 3 67 

Mersin 26 22 17 15 35 30 38 33 
 

 116 

Toplam 32 
 

41 
 

155 
 

173 
 

21 
 

422 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Tarım alanlarındaki toprakların kuvvetli derecede aşınabilirlik sorununun BTG düzeyindeki dağılımı 

incelendiğinde ilk sırayı Kolüvyal topraklar (K)27 adet, 24 adet ile Alüvyal ( A), 23 adet ile kahverengi orman 

topraklarında (M) bulunduğu tespit edilmiştir. Orta derecede aşınabilir topraklar sıralamasında ise ilk sırayı tekrar 

kahverengi orman toprakları (M) aldığı görülmektedir. Bunu sırayla, 18 adet ile kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları 

(E) ve 16 adet ile koluvyal (K) topraklar izlemektedir (Şekil 5).   

 

Şekil 5. Tarsus Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı  

Mülga Köy Hizmetleri Erzurum Araştırma Enstitüsü(Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, 

Kars, Muş, Tunceli, Van İlleri) 

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 10 ilde BTG bazında ve toprak poligonlarının alansal dağılımına göre 

alınan toprak örneklerinin sayısı 164 adettir. Bu topraklarda yapılan fiziksel analiz sonuçlarının hesaplanması sonucu 

23 adet toprak kuvvetli derecede aşınabilir olarak belirlenmiştir. Bu sonuçların analizi ile Doğu Anadolu bölgesinde 

bulunan tarım topraklarının % 14’ü erozyona karşı hassasiyeti fazla olup kuvvetli derecede aşınabilir durumdadır.  Bu 

oran illerin bölge içerisindeki dağılımı dikkate alındığında ilk sırayı Ağrı, Bitlis ve Tunceli almaktadır.  Orta derecede 

aşınabilir topraklar sıralamasında ise Van %86, % 72Muş ve % 67 ile Bitlis illeri sıralanmaktadır(Çizelge 7). Bu durum 

Ağrı ve Tunceli’de % 57 iken, bunu azalan oranlarda Bingöl, Hakkari illeri olarak sıralanmaktadır. Bölge yağışlarının 

yıllık olarak 263 mm ile 1240 mm arasında değiştiği ve bu yağışların erozyon İndeks değerleri ise  (Bingöl 28,64, Bitlis 

33,04,  Erzincan 15,24, Erzurum 21,98, ) ton metre-1 hektar-1 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin yıl içerisindeki aylık ve 

mevsimlik dağılımları bilinmesi ile tarımsal faaliyetlerin uygulanma zamanlarının belirlenmesinde çok büyük yararları 

olacaktır. 

Çizelge 7. Mülga Köy Hizmetleri Erzurum Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Ağrı 
 

 
  

4 57 3 43 
 

 7 

Bingöl 
 

 3 33 4 45 2 22 
 

 9 

Bitlis 
 

 
  

4 67 2 33 
 

 6 

Erzincan 
 

 5 36 7 50 2 14 
 

 14 

Erzurum 5 6 36 44 35 42 7 8 
 

 83 

Hakkari 
 

 3 60 2 40 
   

 5 

Kars 
 

 
  

5 63 3 37 
 

 8 

Muş 
 

 3 17 13 72 2 11 
 

 18 

Tunceli 
 

 1 14 4 57 2 29 
 

 7 

Van 
 

 1 14 6 86 
   

 7 

Toplam 5 
 

52 
 

84 
 

23 
 

0 
 

164 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 
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Tarım alanlarındaki toprakların kuvvetli ve orta derecede aşınabilirlik sorununun BTG düzeyindeki dağılımı 

incelendiğinde ilk sırayı Kestane rengi topraklar ( C) 33 adet, bunu Alüvyal (A) 8 adet, kestane rengi (C) 10 adet ve 

bazaltik topraklar (X)  5 adet olarak sıralanmaktadır ( Şekil 6). 

 

Şekil 6.  Erzurum Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

Mülga Köy Hizmetleri Eskişehir Araştırma Enstitüsü (Afyon, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya, 

Kocaeli, Sakarya, Uşak İlleri) 

Orta Anadolu Bölgesi tarım alanlarından 660 adet toprak örneği alınmış ve K değerleri belirlenmiştir 

(Çizelge 8). Tarım alanlarının genelinde olduğu gibi alınan toprak örneklerinin 574 tanesinde (% 81), erozyona orta ve 

kuvvetli derecede hassas topraklar olarak belirlenmiştir. Bölgede çok az ve az aşınabilir toprak örneği sayısı 63 adet 

(% 9,54) olurken çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 23 adet (%3,5) olarak bulunmuştur. Eskişehir, Bilecik illeri 

dışındaki diğer bölge illerinde çok az aşınabilir toprak sınıfında örnek bulunmamaktadır.  

Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 399,4 mm olarak kaydedilmiştir. Toprak yapısının zayıflığı bu alanlarda 

toprakların, yağış kinetik enerjisine bağlı olarak önemli oranlarda toprak kayıplarının oluşacağını göstermektedir. 

Yağmur damlalarının kinetik enerjisini azaltmak için bu alanlarda toprak yüzeyinin bitki örtüsü ile kaplı olmasının 

sağlanması sürdürülebilir tarım yönetimi için büyük önem taşımaktadır. Bölgede bulunan bazı illere ait erozyon 

indeks değerlerinin ise değişen oranlarda olduğu bulunmuştur. Bu değerler, Afyon 35.28,  Eskişehir 36,07, Bilecik 

36,68, Bursa 66,56, Kütahya 41,57, Sakarya 128,42, Uşak 43,04 ton metre-1 hektar-1 olarak bulunmuştur. Bu bölgede 

de her türlü tarımsal faaliyetlerde gerek topoğrafik faktörler ( eğim, bakı v.b), toprak derinliği ve gerekse yöreye 

düşen yağışların erozyon oluşturma güçlerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Çizelge 8. Mülga Köy Hizmetleri Eskişehir Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Afyon 
  

7 7 39 39 53 53 1 1 100 

Bilecik 2 3 8 13 31 52 19 32 
  

60 

Bursa 2 3 16 20 41 51 21 26 
  

80 

Eskişehir 2 3 11 13 25 31 35 44 7 9 80 

Kütahya 1 1 11 11 48 48 40 40 1 1 101 

Kocaeli 1 1 1 1 33 42 44 55 1 1 80 

Sakarya 1 2 
  

22 37 35 58 2 3 60 

Uşak 
    

19 19 69 70 11 11 99 

Toplam 9 
 

54 
 

258 
 

316 
 

23 
 

660 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Bölge BTG düzeyinde değerlendirildiğinde orta ve kuvvetli derecede aşınabilir büyük toprak gruplarının 

dağılımında ilk sırayı Alüvyal topraklar  (A) 46 adet, kolüvyal topraklar (K) 43 adet, kireçsiz kahverengi orman toprağı 

(N) 37 adet ve kireçsiz kahverengi topraklar (U) 35 adet olarak sıralanmaktadır. Orta derecede aşınabilir toprakların 

BTG olarak sıralandığında Kahverengi orman toprağı (M) 38, kireçsiz kahverengi orman toprağı (N)32, kireçsiz 

kahverengi topraklar (U) 27,  kahverengi topraklar (B) ve hidromorfik toprakların (H) 24 adetinde aşınabilirlik değerleri 

aynıdır (Şekil 7). İl bazında erozyona kuvvetli ve çok kuvvetli derecede hassas alanların BTG düzeyinde belirlenmesi 

ve değerlendirilmesi sürdürülebilir toprak yönetimi için gerekli görülmektedir. 
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Şekil 7.  Eskişehir Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

Mülga Köy Hizmetleri Konya Araştırma Enstitüsü (Burdur-Isparta-Konya-Niğde İlleri) 

İç Anadolu Bölgesi içinde 4 adet ilden alınan toprak örneklerinin sayısı 589 adettir. Bu topraklarda yapılan 

laboratuvar analizleri ve fiziksel analiz değerlerinin yorumlanması sonucunda 304 adeti kuvvetli derecede aşınabilir 

topraklar olarak belirlenmiştir (Çizelge 9).Analiz sonuçları bu bölgedeki tarım topraklarının % 71,52’sinde aşınabilirlik 

değerlerinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. İllerin bölge içerisindeki dağılımı dikkate alındığında ilk sırayı % 

79,00 ile Burdur ili almaktadır. Bunu sırasıyla azalan oranlarda Konya %72, Niğde % 71, Isparta % 61 illeri olarak 

sıralanmaktadır.  Bölgede yıllık yağışın 350 mm ile 550 mm arasında değiştiği, yıl içerisindeki dağılımının gerek miktar, 

gerekse erozyon oluşturma güçlerinin oldukça farklı olduğu iller ise (Burdur 25.22- Isparta 46.81- Konya 22,37- 

Niğde 19,02) ton metre-1 hektar-1 yıl (Oğuz vd, 2003) olduğu ve bölge tarım topraklarının erozyona karşı yüksek 

hassasiyetleri de düşünüldüğünde  tarımsal faaliyetler ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Çizelge 9. Mülga Köy Hizmetleri Konya Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Burdur 
  

9 8 14 13 65 60 20 19 108 

Isparta 
  

12 11 32 28 57 50 12 11 113 

Konya 1 
 

11 5 56 23 111 46 62 26 241 

Niğde 
  

2 2 35 28 71 56 19 15 127 

Toplam 1 
 

34 
 

137 
 

304 
 

113 
 

589 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Bu toprakların kuvvetli derecede aşınabilirlik sorunun BTG bazında dağılımı incelendiğinde ilk sırayı kireçsiz 

kahverengi orman toprağı (N) 38 adet ile ilk sırayı almaktadır. Bunu tuzlu alkali (Ç) 33 adet ile izlemekte ve azalan 

oranlarda sırasıyla Alüvyal topraklar (A) 27 adet, kolüvyal topraklar (K)22 adet almaktadır. Bunu sierozem topraklar 

(Z) 20 adet, kahverengi topraklar (B) 18, kahverengi orman toprakları (M) 17 ve kırmızı akdeniz toprakları ise (T) 16 

adetinde aşınabilirliği oldukça yüksektir. Orta derecede aşınabilir BTG toprakların dağılımında ise ilk sırayı kireçsiz 

kahverengi topraklar (U) 15 adet, kahverengi orman toprakları  (M) 14 adet, Alüvyal topraklar ( A) 12 adet, 

kestanerengi topraklar ( C) 11 adet, kırmızı akdeniz toprakları ( T) 10 adet, hidromorfik topraklar ( H) ve koaluvyal 

toprakların ( K) 9 adetinde ise aşınabilirlik derecesi ortadır (Şekil 8).  
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Şekil 8. Konya Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

Mülga Köy Hizmetleri Menemen Araştırma Enstitüsü (Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, 

Muğla, Manisa İlleri) 

Ege Bölgesi tarım alanlarından 207 adet toprak örneği alınmış ve K değerleri belirlenmiştir. Tarım alanlarının 

genelinde görüldüğü gibi alınan toprak örneklerinin 167 tanesinde (% 81) erozyona karşı orta ve kuvvetli derecede 

aşınabilir topraklar olarak belirlenmiştir. Bölgede çok az ve az aşınabilir toprak örneği sayısı 23 adet (% 11) olurken 

çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar ise 17 adet(%8,21) olarak bulunmuştur ( Çizelge 10).  

Bölgede bulunan illere ait erozyon indeks değerleri ise farklı oranlarda olduğu belirlenmiştir. Bu değerler, 

Aydın 80,55, Balıkesir 53,92, Çanakkale 107,42, Denizli 52,57, İzmir 166,55, Muğla 295,05, Manisa 118,35 ton metre -1 

hektar-1 olarak bulunmuştur. Bölgedeki her türlü tarımsal faaliyette yöreye düşen yağışların erozyon oluşturma 

güçlerinin dikkate alınması gerekmektedir 

Çizelge 10. Mülga Köy Hizmetleri Menemen Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Aydın 2 5 2 5 16 36 20 47 3 7 43 

Balıkesir 3 9 5 14 13 37 13 37 1 3 35 

Çanakkale 2 9 1 4 5 22 13 56 2 9 23 

Denizli 1 3 
 

0 11 36 13 42 6 19 31 

İzmir 1 3 4 11 15 40 13 35 4 11 37 

Muğla 
 

0 2 9 4 17 16 70 1 4 23 

Manisa 
 

0 
 

0 9 60 6 40 
 

0 15 

Toplam 9 
 

14 
 

73 
 

94 
 

17 
 

207 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Şekil 9. Menemen Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 
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Bölgede bulunan bazı BTG’ lara ait toprak aşınabilirlik değerlerinin sayısal dağılımları (Şekil 9)’da 

görülmektedir. Bu değerler, Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar olmak üzere kireçsiz kahverengi topraklar (U) 12 

adet, kolüvyal topraklar (K) 11 adet, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları (E) ve kahverengi orman topraklarının (M) 9 

adetinde aşınabilirlik oldukça fazladır. Orta derecede aşınabilir topraklar için bu değerler kireçsiz kahverengi orman 

toprağında (N) 8, kırmızı kahverengi Akdeniz toprağında (E) 7 ve rendzina toprakların ( R) 7 adetinde orta derecede 

aşınabilir topraklar sınıfına dahil edilmiştir. 

Mülga Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Samsun, Sinop, Trabzon İlleri) 

Karadeniz Bölgesinde bulunan 8 adet ilde tarım alanlarından alınan toprak örneklerini sayısı 649 adettir. Bu 

topraklarda fiziksel analiz değerlerinin yorumlanması sonucunda 279 adeti kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

olarak belirlenmiştir (Çizelge 11). Analiz sonuçları Karadeniz bölgesinde bulunan tarım topraklarının % 49,15’sinde 

aşınabilirlik değerlerinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bu oran illerin bölge içerisindeki dağılımı dikkate 

alındığında ilk sırayı % 55 ile Samsun ili almaktadır. Bunu sırasıyla azalan oranlarda Gümüşhane  % 50, Trabzon % 47, 

Sinop ve Ordu için ise % 40 olarak sıralanmaktadır. Erozyon probleminin oluşmasında ana nedenlerden biride, 

arazinin eğimidir. Bölge topraklarının bulunduğu araziler için bu sorun düşünüldüğünde ilk sırayı Rize ve Trabzon 

almaktadır. Bu sorun Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun İllerindeki tarım toprakları düşünüldüğünde diğer 

iki ile nazaran daha az bir arazi eğimine sahiptir. Bölgedeki tarım arazilerindeki bulunan toprakların 245 adeti ise orta 

derecede aşınabilir topraklar olarak değerlendirilmiştir. Bu toprakların oranı ise bölge tarım toprakları dikkate 

alındığında % 37 olarak bir dağılım göstermiştir. Bu sorunun olduğu toprakların iller düzeyinde dağılımına 

bakıldığında % 51 ile ilk sırayı Artvin ili almaktadır. Bölgede yıllık yağışın 416 mm ile 2272 mm arasında değiştiği,  yıl 

içerisindeki dağılımının gerek miktar, gerekse erozyon oluşturma güçlerinin oldukça farklı olduğu iller (Artvin 18,83- 

Rize 481,38- Samsun 99,54- Trabzon 78,48) ton metre-1  hektar-1 yıl (Oğuz vd.2003)  olduğu ve bölge tarım 

topraklarının erozyona karşı yüksek hassasiyetleri de düşünüldüğünde  tarım  alanlarında yapılacak her türlü toprak 

işleme ve tarımsal faaliyetlerin zamanlaması çok önemlidir. 

Çizelge 11. Mülga Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Artvin 1 1 5 6 41 51 29 36 4 5 80 

Giresun 1 1 29 25 38 32 46 39 4 3 118 

Gümüşhane 
  

8 15 17 31 27 50 2 4 54 

Ordu 
  

9 9 43 44 39 40 6 6 97 

Rize 3 5 13 21 18 30 24 39 3 5 61 

Samsun 2 2 2 2 31 34 51 55 6 7 92 

Sinop 
  

4 5 38 45 34 40 9 11 85 

Trabzon 
  

8 13 19 31 29 47 6 10 62 

Toplam 7 
 

78 
 

245 
 

279 
 

40 
 

649 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

 

 

Şekil 10.  Samsun Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 
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BTG( Büyük Toprak Grubu) nın kuvvetli derecede aşınabilirlik değerlerinin dağılımı dikkate alındığında ilk 

sırayı gri kahverengi podzolik topraklar (G)  57 adet, 55 adet ile kırmızı sarı podzolik topraklar (P) , 41 adet ile kolüvyal  

(K) topraklar, 30 adet ile alüvyal topraklar (A), 28 adet ile kahverengi topraklar (B) olarak sıralanmaktadır. Orta 

derecede aşınabilir topraklar ise kireçsiz kahverengi orman toprağı ( N), 11 adet ile kireçsiz kahverengi topraklar (U) 

ve 9 adet ile kırmızı sarı podzolik toprakların (P) kuvvetli derecede aşınabilir topraklar sınıfına girdiği belirlenmiştir 

(Şekil-10). 

Mülga Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü (Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, 

Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa İlleri) 

Enstitünün çalışma alanı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 8 ilden alınan toprak örneklerinin 

sayısı 60 adettir. Toprakların fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarının hesaplanması sonucu 11 adet toprakta kuvvetli 

derecede, 27 adetinde ise orta derecede aşınabilir olarak belirlenmiştir.  Kuvvetli derecede aşınabilir toprakların 

dağılımı ise Gaziantep’te % 45, Mardin’de % 43’dür.  Orta derecede aşınabilir toprakların dağılımı ise azalan oranlarda 

Elazığ, Diyarbakır ve Malatya olarak sıralanmaktadır (Çizelge 12). Bölge yağışlarının oluşturduğu erozyon İndeks 

değerlerinin iller bazında dağılımı ise  (Adıyaman 52,80- Diyarbakır 27,25- Elazığ 21,65- Gaziantep 37,08, Malatya 

31,44- Siirt 51,57- Şanlıurfa 38,64 ton metre-1 hektar-1 olarak bulunmuştur (Oğuz vd.2003). Bu değerlerin yıl 

içerisindeki aylık ve mevsimlik dağılımları bilinmesi, bölgede yapılacak her türlü tarımsal faaliyet zamanları için çok 

önemlidir. 

Çizelge 12. Mülga Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Adıyaman 1 10 5 50 4 40 
    

10 

Diyarbakır 
 

 3 43 3 43 1 14 
  

7 

Elazığ 
 

 1 13 7 88 
    

8 

Gaziantep 
 

 2 18 4 36 5 45 
  

11 

Malatya 
 

 3 38 3 38 2 25 
  

8 

Mardin 
 

 1 14 2 29 3 43 1 14 7 

Siirt 
 

 
  

3 100 
    

3 

Şanlıurfa 1 17 4 66 1 17 
    

6 

Toplam 2 
 

19 
 

27 
 

11 
 

1 
 

60 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Bölge tarım alanlarındaki toprakların kuvvetli derecede aşınabilirlik sorununun BTG düzeyindeki dağılımı 

incelendiğinde ilk sırayı alüvyal topraklar (A) ve kahverengi topraklar (B), orta derecede aşınabilir topraklar ise 

kolüvyal (K) ve kahverengi orman toprakları ( M) olarak belirlenmiştir (Şekil 11).   

Şekil 11. Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

Mülga Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü ( Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat İlleri) 

İç Anadolu Bölgesi Geçit kuşağındaki 4 ilde BTG’larının tarım alanlarındaki dağılımları dikkate alarak alınan 

toprakların sayısı 251 adettir. Bu topraklarda yapılan laboratuvar analizleri sonucunda fiziksel ve kimyasal analiz 

değerlerinin yorumlanması sonucunda 106 adeti Çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar olarak belirlenmiştir. 

Tokat ve Amasya illerinden alınan toprakların % 52 ve % 44’si çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklardan meydana 
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gelmektedir. Bu oranlar Sivas için % 41 ve Yozgat için ise % 33’tür. Kuvvetli derecede aşınabilir sıralamasında ise 

Amasya % 32, Tokat % 30 ve Sivas ve Yozgat % 19’dur (Çizelge 13). Yıl içerisindeki yağışların dağılımının gerek miktar, 

gerekse erozyon oluşturma güçlerinin farklı olduğu iller (Amasya 33,89- Tokat 54,68 – Sivas 26,33- Yozgat 32,98) 

ton metre-1 hektar-1 yıl olduğu ve bölge tarım topraklarının erozyona karşı yüksek hassasiyetleri de düşünüldüğünde 

bu alanlarda yapılacak tarımsal faaliyetlerin erozyonu önleyici şekilde yapılmasında büyük yarar vardır.  

Çizelge 13. Mülga Köy Hizmetleri Tokat  Araştırma Enstitüsüne bağlı iller bazında toprak aşınma dereceleri 

İl ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

Amasya 
 

 
  

16 24 21 32 29 44 66 

Tokat 
 

 2 4 8 14 16 30 28 52 54 

Sivas 
 

 5 7 25 33 14 19 30 41 74 

Yozgat 
 

 2 4 25 44 11 19 19 33 57 

Toplam 
  

9 
 

74 
 

62 
 

106 
 

251 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede 

aşınabilir topraklar; ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

Bu toprakların çok kuvvetli aşınabilirlik sorunun BTG bazında dağılımı incelendiğinde ilk sırayı kolüvyal (K) ve 

kestanerengi topraklar (C) 16 adet, bunu sırasıyla kahverengi orman toprakları (M)  13 adet, kireçsiz kahverengi 

topraklar (U) 11 adet ve kırmızımsı kahverengi topraklar (F) 10) adet olarak sıralanmaktadır. Kuvvetli derecede 

aşınabilir topraklar sıralanmasında ise kahverengi topraklar (B) (19) adet ile ilk sırayı almaktadır. Orta derecede 

aşınabilir topraklar sıralamasında ise kahverengi topraklar (B) 22 adet ile ilk sırayı almaktadır (Şekil-12). Azalan 

oranlarda ise sırasıyla kahverengi orman toprakları  ( M) 12 adet, kırmızımsı kahverengi topraklar ( U) 4 sıralanmıştır. 

Şekil 12. Mülga Tokat Araştırma Enstitüsü çalışma bölgesi BTG aşınabilirlik dağılımı 

SONUÇ 

Türkiye Büyük toprak gruplarının dağılımına bakıldığında 2000 mm üstünde yağış alan Karadeniz 

bölgesinde Podzolik toprakların; Akdeniz ikliminin hakim olduğu yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı olan bölgede 

Akdeniz topraklarının; yıllık yağışların yeterli olduğu yüksek yerlerde Orman toprakları ve Rendzinaların; yağışların 

350-450 mm olan genellikle Orta Anadolu bölgesinde  Kahverengi ve Kırmızımsı Kahverengi toprakların; İklimsel 

geçit kuşağı bölgelerde Kireçsiz Kahverengi, Kestanerengi ve Kırmızımsı Kestanerengi toprakların; yağışlarla birlikte 

bağlı olduğu havzadaki toprakların yerlerinden koparılıp taşınarak havza çıkışında düzlüklerde ve eteklerinde 

biriktirilen Alüvyal ve meyilli topoğrafyanın etkisiyle oluşan Kolüvyal toprakların olduğu görülür ( Çizelge 2).  

Bu toprakların, toprak haritalarındaki oluşturduğu poligonlardaki tarım toprakları dağılımına göre alınan 

3579 adet toprakta yapılan fiziksel analiz sonucu hesaplanan  aşınabilirlik değerleri çizelge 14’de verilmiştir. Buna 

göre toprakların 333 adeti çok kuvvetli derecede  1418 adeti  kuvvetli drecede, 1298 adeti ise orta derecede 

aşınabilir topraklar sınıfına girmiştir. Bu dağılımın  BTG düzeyinde incelediğimizde ilk sırayı 323 adet alüvyal toprağın 

% 50’si kuvvetli derecede aşınabilir olarak belirlenirken, bu oran kahverengi orman topraklarının 433 adetinde (%31) 

ve kireçsiz kahverengi orman toprağının 357 adetinde ise (%38) olarak sıralanmaktadır. Yakupoğlu ve Demirci, 

(2013). Kahramanmaraş –Narlı ovasındaki alüvyal ve kalüvyal toprakların aşınabilirlik değerlerinin 0.026 ile 0.097 

arasında kuvvetli ve çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar sınıfına girdiğini belirlemişler ve sonuçların bu çalışma 
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içersindeki toprak gruplarındaki (Alüvyal ve kalüvyal) aşınabilirlik dereceleriyle ilgili benzerlikleri vardır.  Sonuçta tarım 

topraklarının büyük çoğunluğu kuvvetli derecede ve orta derecede aşınabilir topraklar sınıfına girmektedir. Çok az ve 

az aşınabilir toprakların sayısı  ise toplam toprak sayısına göre sadece % 14’dür. 

Çizelge 14. Türkiye Büyük Toprak Grupları (BTG) erodibilite (aşınabilirlik) değerleri  

BTG ÇAAT % AAT % ODAT % KDAT % ÇKDAT % Toplam 

A 12 4 29 9 87 27 163 50 32 10 323 

B 
  

16 7 107 45 99 42 15 6 237 

C 2 1 38 16 100 42 77 32 21 9 238 

Ç 1 2 2 3 11 17 41 65 8 13 63 

D 1 2 5 9 14 25 21 37 16 28 57 

E 1 1 14 13 48 44 46 42 1 1 110 

F 
  

10 9 32 30 44 42 20 19 106 

G 2 2 5 4 40 34 59 50 12 10 118 

H 1 1 13 8 71 45 58 36 16 10 159 

IY 
    

1 17 3 50 2 33 6 

K 7 2 16 5 96 30 166 51 40 12 325 

L 7 6 11 10 27 25 42 39 22 20 109 

M 16 4 70 16 178 41 133 31 36 8 433 

N 13 4 43 12 134 38 137 38 30 8 357 

O 
  

1 3 6 16 19 50 12 32 38 

P 6 4 7 5 51 33 84 54 7 5 155 

R 4 3 11 9 45 38 58 49 1 1 119 

S 5 12 3 7 22 52 9 21 3 7 42 

T 12 12 15 15 33 34 32 33 6 6 98 

U 11 4 32 12 96 37 88 34 30 12 257 

V 20 23 20 23 39 45 5 6 2 2 86 

X 
  

8 24 17 50 8 24 1 3 34 

Y 4 5 36 42 40 47 6 7 
  

86 

Z 
    

3 13 20 87 
  

23 

TOPLAM 125 
 

405 
 

1298 
 

1418 
 

333 
 

3579 

ÇAAT: çok az aşınabilir topraklar; AAT: az aşınabilir topraklar; ODAT: orta derecede aşınabilir topraklar; KDAT: kuvvetli derecede aşınabilir topraklar; 

ÇKDAT: çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar 

(Doğan vd.2000) 

Ülkemizde su erozyonunun gün geçtikçe hızlanarak önemli boyutlara ulaşmasında, etkili toprak derinliğinin 

yetersizliği, topoğrafik yapı ve iklim koşullarının erozyonu hızlandırıcı durumda oluşu büyük rol oynamaktadır. Bunun 

yanında özellikle eğimli alanlarda; arazilerin yeteneklerine göre kullanılmaması, tarımsal üretimde erozyona karşı 

kültürel ve mekanik toprak koruma önlemlerinin çeşitli nedenlerle yeterince alınmaması, meraların kontrolsüz olarak 

aşırı derecede otlatılmaları ve orman tahribatı erozyon olayını hızlandıran diğer önemli nedenleri oluşturmaktadır. 

Erozyona uğramış ve halen uğramakta olan topraklarımızın % 99’u su, geriye kalan yaklaşık % 1’de rüzgar 

erozyonundan etkilenmektedir (Doğan.vd.,2000). 

Özellikle su erozyonunun giderek büyük boyutlara ulaşması, tarım sektöründe alınması gereken toprak 

koruma önlemlerinin ve bu alandaki araştırmaların ağırlıklı biçimde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri (Ankara-Tarsus-Menemen-

Eskişehir-Konya-Tokat-Samsun-Şanlıurfa-Erzurum-Kırklareli) araştırmacıları tarafından 1/ 100 000 ölçekli toprak ve 

topoğrafik haritalarından faydalanarak çok büyük zorluklarla ülke düzeyindeki tarım alanlarından temin edilen 

topraklar, Enstitülerindeki laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Emeklerinden ve özverili 

çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 
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IĞDIR İLİ TARIM TOPRAKLARININ PH VE TUZLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ 

Uğur ŞİMŞEK1   Erhan ERDEL1  Faruk TOHUMCU1  Sevil SÜRMELİ2 

ÖZET 

Tuzluluk kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal üretimi sınırlayan önemli toprak degradasyon süreçlerinden birisidir. İklimin 

yanında taban suyunun yüksek olması, sulamada düşük kaliteli su kullanımı ile bazı yönetimsel hatalar bu süreci hızlandırarak tarımsal üretimi 

ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. Hali hazırda Iğdır ovasında toprak tuzluluğu tarımsal üretimi sınırlayan en önemli sorun olarak öne çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, 2012 yılında Iğdır ili Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerindeki tarım arazilerinden 0-20 cm derinlikten alınan toplam 844 

toprağın örneğinin toprak pH’sı ve toplam tuz miktarı değerleri irdelenmiştir. Toprakların pH’sı 1:2,5 toprak su karışımında ve elektriksel iletkenlik, 

iletkenlik aleti kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre toprakların % 9’u orta asit, % 11’i hafif asit, % 21’i nötr, % 57’si hafif alkali ve % 2’si 

kuvvetli alkali pH sınıfında yer almıştır. Tuz içeriği açısından bakıldığında toprakların % 41’i tuzsuz, % 24’ü hafif tuzlu, % 22’si orta derecede tuzlu ve 

%13’ çok tuzlu sınıfta yer almıştır. Sonuçlar bölgelere indirgendiğinde Aralık ilçesi topraklarının büyük çoğunluğunun aşırı tuzlu sınıfta yer aldığı 

görülmüştür. Bu durumun ortaya çıkmasında aralık ilçesini de kapsayan Dil ovası ve Doğu Iğdır ovasında sulama imkanlarının kısıtlılığı ve drenaj 

suyunun sulamada kullanılıyor olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toprak tuzluluğu, toprak pH’sı, kurak iklim, tarım alanı 

EVALUATION OF SOIL PH AND SALINITY STATUS OF AGRICULTURAL LANDS IN 

IGDIR PROVINCE  

ABSTRACT 

Salinity is one of the important soil degradation processes that restricts the agricultural production in arid and semi-arid regions. In 

addition to climate; high ground water, low-qualified water use and some improper management practices accelerate the process and result in 

uneconomical agricultural production. Soil salinity is currently the most important limiting factors agricultural production in Iğdır plain. In this 

study, soil pH and total salt contents of 844 soil samples (0-20 cm depth) collected from agricultural fields of Iğdır city center and the districts of 

Aralık, Karakoyunlu and Tuzluca in 2012 from 0-20 cm depth were evaluated. Soil pH in 1:2,5 soil-water mixture and electrical conductivity using 

an EC meter have been determined. According to the results, 9% of soils were classified as moderately acid, 11% of soils were slightly acid, 21% of 

soils were neutral, 57% of soils were , slightly alkaline and 2% of the soils were strongly alkaline respectively. The results revealed that majority of 

soils in Aralık are highly saline. Limited irrigation facilities and use of drainage water for irrigation would be the possible reasons of high salinity in 

Dil plain and Eastern Iğdır plain which is covered Aralık district. 

Keywords: Soil Salinity, Soil pH, Arid Climate, Agricultural Land 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde kurak ve yarı kurak bölgelerdeki nüfus artışı ve gıda temini ihtiyacının ekosistemler 

üzerine yaptığı baskı doğal kaynakların sürdürebilirliğini etkilemektedir. Tarımsal üretimin temel unsuru olan toprak 

baskı altındaki doğal kaynakların başında gelmektedir. Ekonomik bir tarımsal üretim için toprakların bitki kök 

bölgesinde, bitki için gerekli bitki besin elementlerini uygun miktarlarda ve dengeli oranlarda bulundurması yanında 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin uygun durumda bulunması arzu edilmektedir. Tarımın temeli 

konumundaki topraklar küresel çapta birçok faktörün etkisiyle bir bozulma süreciyle karşı karşıyadır. Bozulma 

toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerindeki olumsuzluk anlamını taşır ve toprak kalitesinde azalmaya 

neden olur. Yoğun arazi kullanımı bitki besin maddelerinin sömürülmesine ve toprak pH’sında değişime, tuz 

birikimine, Al ve Mn gibi toksik element konsantrasyonlarının artmasına, olumsuz drenaj koşulları da toprakta arzu 

edilmeyen ve havasız ortama neden olarak toprak kalitesi üzerine etki ederek bozulmaya neden olur.  

İnsanların sebep olduğu toprak ve arazi bozulması su erozyonu, rüzgâr erozyonu kimyasal bozulma ve 

fiziksel bozulma olarak 4 ana başlıkta ele alınabilir. Toprakların bozulması ise fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç 

ana başlık altında toplanabilir. Katyonların bitki kök bölgesinden yıkanması ve toprağın verimsizleşmesi, toprak pH 

‘sının düşmesine bağlı olarak özellikle Al ve Mn gibi elementlerin miktarının toksik seviyelere ulaşması, alkalileşme, 

tuzlulaşma kimyasal toprak bozulmasının ana göstergeleridir. 

Toprakta bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, mangan, demir, bakır, bor, klor ve diğer 

elementlerin toprak çözeltisi içindeki miktarı, topraktaki toplam tuz miktarını verir. Toprak tuzluluğunu birçok 
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araştırmacı; “özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yeraltı suyuna karışan çözünebilir tuzların 

yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun topraktan 

ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde ve yüzeye yakın bölgelerde birikmesi olayıdır.” şeklinde tarif etmişlerdir ( Ergene, 

1982; Kwiatowsky, 1998; Kantarcı, 2000; Kara, 2002; Ekmekçi ve ark., 2005). Topraktaki tuzlanma değişik şekillerde 

ortaya çıkar. Öncelikle ana kayaların parçalanmasıyla ayrışan mineraller topraktaki tuzları oluşturur. Tarım yapılırken 

kullanılan aşırı gübrelerin bitkiler tarafından alınamayan miktarları, toprakta kalarak tuzlanmaya sebep olur. 

Topraktaki tuzların bir kısmı fazla yağış ve sulama suyu ile yıkanarak toprağın alt katlarına doğru sızar. Alt toprak 

katmanlarına bazen de taban suyuna ulaşan tuzlar, sıcak yaz aylarında kuruyan üst toprak tabakalarına doğru suda 

erimiş halde kapillarite yolu ile hareket ederek ulaşırlar (Elgabaly and Naguib, 1965; Abrol and Bhumbla, 1971; 

Szabolcs, 1976; Yıldırım, 1980; Özkara,1981). Üst toprak tabakalarına ulaşan su buharlaşırken beraberinde getirdiği 

tuzları buralara bırakır. Zaman zaman aşırı tuz birikimi nedeniyle toprak yüzeyinde kolaylıkla görülebilen beyaz tuz 

kristalleri oluşmaya başlar. Topraklarda tuz konsantrasyonunun artması onların kullanımını sınırlayan en önemli 

faktörlerden birisidir. Kullanılan sulama suyunun kalitesiz olması yanında aşırı ve bilinçsizce yapılan sulama da 

toprakların tuzlanmasını hızlandırır. Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonunun artmasıyla ozmotik basınç 

artmakta, bitkinin topraktan su alımı güçleşmekte, toprağın yapısı bozularak bitki gelişimi yavaşlamaktadır (Bernstein, 

1974; Kanber ve ark., 1992; Güngör ve Erözel, 1994). Tuzluluğun bitki gelişimi üzerine olan olumsuz etkilerinden bir 

diğeri de bitki besin elementlerini dengeli bir biçimde alabilmesini engellemek, dolayısıyla beslenme ve 

metabolizmayı bozmak yoluyla zehirleyici etki yapmaktadır (Aydemir ve İnce, 1988). 

Düşük toprak tuzluluğu seviyeleri dahi (<4 dS m-1) ozmotik potansiyel, iyon toksitesi, fotosentez ve besin 

alımını etkileyerek bitkiler üzerinde fizyolojik stres oluşturabilmektedir (Lauchli and Luttge, 2002; Parida and Das, 

2005; US Salinity Laboratory, 1969; Zhu, 2001). 

Genellikle kurak ve yarı-kurak iklim bölgelerinde oluşan tuzdan etkilenmiş topraklar, yaklaşık 955 milyon 

hektarlık bir alanı kaplamaktadır (Szabolcs 1991). Ülkemizde 1 518 722 ha alanda tuzlulaşma ve alkalileşme sorunu 

görülmektedir. Ülkemizde tuzluluk ve alkalilik sorunu görülen alanların % 74’ü tuzlu, % 25,5’i tuzlu-alkali ve % 0,5’i 

alkali topraklardan oluşmaktadır (Anonim 1980). 

Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülen karasal iklimin yanında yörede yarı kurak iklim bölgesinde 

bulunan Iğdır ovasının mikro klima özelliğe sahip olması tarımın önemli bir sektör konumuna gelmesinin temel 

nedeni olarak gösterilebilir. Bölge, tarıma son derece uygun olmasına rağmen, düşük yağış ve aşırı buharlaşma 

yanında hatalı tarımsal uygulamalar topraklarında tuzlulaşma ve çoraklaşma görülmesine neden olmaktadır.  

Bölgede 6 402,18 ha tarım alanı bulunmakta, bu alanların; 4 909,86 ha tahıllar ve diğer bitkisel ürünler (buğday, mısır, 

arpa, vb.); 412,97 ha sebze bahçeleri (domates, hıyar, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz, vb.); 4273,5 ha meyve, içecek 

ve baharat bitkileri (kayısı, elma, şeftali, kiraz, vb.) bulunmaktadır. Iğdır Ovası’nda 36 476 ha alanda çoraklaşma 

görülmektedir (Temel ve Şimşek, 2011). 

Bu çalışmada Iğdır ili Merkez, Karakoyunlu, Aralık, Tuzluca ilçelerinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiği alanlardan 

alınan toprakların toprak pH’sı ve toplam tuz miktarı analiz sonuçları değerlendirilerek, il topraklarının pH’sı ve toplam 

tuz miktarı yönünden durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Bölgenin İklim Özellikleri 

Iğdır ovası Doğu Anadolu Bölgesinin mikro klima özelliği gösteren en alçak ve yüzölçümü en geniş olan 

ovalarından biridir. Ovada karasal iklim hâkim olup, ortalama yıllık yağışı 254,2 mm, ortalama yıllık sıcaklık 11,4 oC, 

ortalama yıllık buharlaşma 1094,9 mm’dir (Anonim 2008). Bu verilere göre Iğdır Ovası yarı-kurak iklim bölgesinde yer 

almaktadır. 

2.2. Araştırma Materyali 

Araştırma materyalini 2012 yılında Iğdır ili Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerindeki rastgele 

seçilmiş alanları farklı 844 adet tarla arazisi oluşturmaktadır. örnekleme arazilerin boş olduğu dönemde yapılmıştır. 

Toprak örnekleri 0-20 cm derinlikten alınmıştır. 

2.3. Toprak Reaksiyonu (pH) 

Toprak pH’sı 1:2,5 oranında toprak-su süspansiyonunda potansiyometrik olarak cam elektrotlu pH metre ile 

ölçülmüştür (McLean 1982). Ölçülen pH değerleri Çizelge 1’de gösterildiği gibi sınıflandırılmıştır. 
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Çizelge 1. pH değerlerine göre toprağın reaksiyon durumu. 

pH Reaksiyon 

< 4.0 Çok kuvvetli asit 

4.0 – 4,9 Kuvvetli asit 

5.0 – 5,9 Orta derecede asit 

6.0 – 6,9 Hafif asit 

7.0 Nötr 

7.0 – 7,9 Hafif alkali 

8.0 – 8,9 Kuvvetli alkali 

> 9.0 Çok kuvvetli alkali 

2.4. Toplam Tuz 

Toprak örneklerinde tuz içeriği doygunluk ekstraktında elektriki kondüktivite aleti ile µmhos/cm olarak 

belirlenmiştir (Anonymous, 1982). Ölçülen toplam tuz değerleri Çizelge 2’de gösterildiği gibi sınıflandırılmıştır. 

Çizelge 2. EC ve %tuz değerlerine göre toprağın tuzluluk sınıfı. 

Tuzluluk Sınıfı EC %Tuz 

Tuzsuz <4 <0,15 

Hafif tuzlu 4-8 0,15-0,35 

Orta tuzlu 8-16 0,35-0,65 

Çok tuzlu 16< 0,65< 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Iğdır ili tarım arazilerinin pH ve tuz içeriğini belirlemek amacıla yapılan bu çalışmada 844 adet tarla 

arazisinden alınan toprak örnekleri analiz edilerek analiz sonuçları ve değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur. 

3.1.Toprakların pH Durumu 

Iğdır ili merkez ve ilçelerinde pH analizi yapılan toprak örneklerinin pH sınıfları ve bu sınıfta yer alan örnek 

sayısı çizelge 3’te verilmiştir.  

Çizelge 3. Iğdır İli topraklarının pH sınıfları 

Yerleşim Birimi 

pH sınıfı 
  

Orta Asit 

(4,5-5,5) 

Hafif Asit 

(5,5-6,5) 

Nötr 

(6,5-7,5) 

Hafif Alkali 

(7,5-8,5) 
Kuvvetli Alkali (8,5<) 

Merkez 2 19 90 64 3 

Tuzluca 73 69 41 56 
 

Karakoyunlu 
  

17 38 3 

Aralık 
 

6 34 317 12 

Toplam 75 94 182 475 18 

Merkez ilçeden alınan 178 toprak örneğinin 2’si orta asit, 19 tanesi hafif asit, 90’ı nötr, 64’ü hafif alkali ve 3 

tanesi ise kuvvetli alkali sınıfında yer almıştır (Çizelge 3). Iğdır ili merkez ilçe sınırlarında kalan tarla arazilerinin 

topraklarının çok büyük bir kısmı nötr ve hafif alkali sınıfta yer almıştır. Tuzluca ilçesinden alınan 239 toprak örneğinin 

73’ü orta asit, 69 tanesi hafif asit, 41’i nötr ve 56’sı hafif alkali sınıfında yer almıştır (Çizelge 3).  Tuzluca ilçesine tarla 

arazilerinden alına toprakların büyük bölümü orta ve hafif asit sınıfta yer almıştır. Karakoyunlu ilçesinden alınan 58 

toprak örneğinin 17’si nötr, 38 tanesi hafif alkali ve 3’ü kuvvetli alkali sınıfında yer almıştır (Çizelge 3). Karakoyunlu 

içesinin topraklarının çoğunluğu bölümü hafif alkali sınıfta yer almıştır. Aralık ilçesinden alınan 369 toprak örneğinin 

6’sı hafif asit, 34 tanesi nötr, 317’si hafif alkali ve 12’si kuvvetli alkali sınıfında yer almıştır. İlçe genelinde toprakların 

çok büyük bir kısmının pH’ sının hafif alkali grubunda yer aldığı görülmektedir. 

Iğdır ili genelinde tarla olarak kullanılan arazilerden alınan toprak örneklerinin pH’sı incelendiğinde % 

9’unun orta derecede asit, % 11’inin hafif asit, %21’inin nötr, % 56’sının hafif alkali ve % 2’sinin kuvvetli derecede alkali 

sınıfta yer aldığı görülmektedir (Şekil 1). Kurak iklime sahip Iğdır Ovasını da içine alan Iğdır İlinde tarım arazilerinin 

büyük çoğunluğunun hafif alkali sınıfta yer alması, özellikle pH’sı yüksek toprakların Karakoyunlu ve Aralık ilçelerini 

içine alan Doğu Iğdır ve Dil Ovasında görülmesi bu konuda acil önlem alınmasını gerektirmektedir. Zira ilin bu bölümü 

kot olarak daha düşük ve taban suyunun daha yüksek olduğu bölgedir.  
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Şekil 1. Iğdır İli tarım arazilerinin toprak pH’sı dağılımı. 

Toprak reaksiyonunun ifade şekli olan pH bitki gelişimi için önemlidir. Çünkü pH’ın bitki besin maddesi alımı, 

toksik iyonların suda çözünürlüğü ve mikro organizmaların aktivitesi üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır (Yaraş ve 

Daşgan, 2012). Toprak pH'sı doğrudan ve/veya dolaylı olarak toprak içerisinde meydana gelen birçok fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik olayı etkiler (Foy, 1992). Toprak pH derecesi, toprakta mevcut bitki besin maddelerinin bitki için 

yarayışlılığında önemli rol oynamaktadır. Yüksek pH değerleri topraklardaki bitki besin maddelerinin bitkiler 

tarafından alınabilirliği, toprağın verimliliği ve bitki besleme programları üzerinde çok önemli rol oynar. Yüksek pH’lı 

toprakların genellikle verimsiz olmasının baş nedeni yüksek pH’nın fosfor ve iz elementlerin (demir, mangan ve 

çinko) toprakta hareketliliğinin azalmasına yol açmasıdır (Foy, 1983; Marschner, 1995) 

3.2.Toprakların Tuzluluk Durumu 

Iğdır ili merkez ve ilçelerinde elektriksel iletkenlik analizi yapılan toprak örneklerinin tuzluluk sınıfları ve bu 

sınıfta yer alan örnek sayısı çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Iğdır İli topraklarının tuz sınıfları 

Yerleşim Birimi 
Tuzluluk Sınıfı 

Tuzsuz (<4) Hafif Tuzlu (4-8) Orta Tuzlu (8-16) Çok Tuzlu (>16) 

Merkez 86 63 24 5 

Tuzluca 163 64 11 1 

Karakoyunlu 12 23 15 8 

Aralık 82 52 137 98 

Toplam 343 202 187 112 

Merkez ilçeden alınan 178 toprak örneğinin 86’sı tuzsuz, 63’ü hafif tuzlu, 24’ü orta derecede tuzlu ve 5 

tanesi çok tuzlu sınıfında yer almıştır. Tuzluca ilçesinden alınan 239 toprak örneğinin 238’i tuzsuz ve 1 tanesi çok 

tuzlu sınıfında yer almıştır. Karakoyunlu ilçesinden alınan 58 toprak örneğinin 12’si tuzsuz, 23’ü hafif tuzlu, 15’i orta 

derecede tuzlu ve 8 tanesi çok tuzlu sınıfında yer almıştır. Aralık ilçesinden alınan 369 toprak örneğinin 82’si tuzsuz, 

52’si hafif tuzlu, 137’si orta derecede tuzlu ve 98 tanesi çok tuzlu sınıfında yer almıştır. İl genelinde toprakların çok 

büyük bir kısmının tuzsuz sınıfında yer aldığı görülmektedir. 

 

Şekil 2. Iğdır İli tarım arazilerinin toprak tuz içeriği dağılımı. 

Orta Asit (4,5-5,5) 
9% Hafif Asit (5,5-6,5) 

11% 

Nötr (6,5-7,5) 
22% 

Hafif Alkali (7,5-8,5) 
56% 

Kuvvetli Alkali  
(8,5<) 

2% 

Toprakların pH Dağılımı 

Tuzsuz (<4) 
41% 

Hafif Tuzlu (4-8) 
24% 

Orta Tuzlu (8-16) 
22% 

Çok Tuzlu (>16) 
13% 

Toprakların Tuzluluk Durumu 
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Toprak tuz içeriği sınıfları açısından Iğdır ili topraklarının % 41’i tuzsuz, % 24’ü hafif tuzlu, % 22’si orta 

derecede tuzlu ve % 13’ü tuzlu sınıfta yer almıştır ( Şekil 2). Bu sonuçlar özellikle Iğdır Ovasını kapsayan Merkez, 

Karakoyunlu ve Aralık İlçelerinde tuzluluk sorunu olduğunu ortaya koymaktadır.  Topraktaki tuz fazlalığı bitkilerin su 

ve besin elementi alımını olumsuz etkileyerek bitki büyümesini sınırlandırmakta (Gupta and Abrol, 1990; Kafkafi and 

Bernstein, 1996) ve önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu durama sebep sadece yörenin iklimi ve 

topoğrafyası değil aynı zamanda yanlış ve bilinciz yönetim uygulamalarıdır. Zira sulama suyu yetersizliği sebebiyle 

hali hazırda ovanın birçok yerinde çiftçiler drenaj suyunu sulama amaçlı kullanmaktadırlar. Bu konuda yetkili 

mercilerce acil tedbirlerin eyleme konulması gerekliliği vardır.  

4. SONUÇ 

Iğdır İli topraklarının %56’sı hafif alkali, % 22’si nötr, %11’i hafif asit, % 9’u orta asit ve %2’si kuvvetli alkali 

sınıfında yer almaktadır. Görüldüğü üzere ekonomik bir tarımsal üretim için toprakların büyük bir kısmını oluşturan 

hafif alkali alanlardaki toprakların pH’larının düşürülmesi ya da alkali şartlara toleranslı ürün seçilmesi gerekmektedir. 

Gübreleme programları da bu pH değerlerine göre yapılmalıdır. Toprakları tuzluluk açısından değerlendirdiğimizde 

%87’si tuzsuz, %13’ü çok tuzlu sınıfında yer almaktadır. Tuzlu alanların büyük bir kısmını Aralık ve Karakoyunlu ilçe 

toprakları oluşturmaktadır. Bu ilçelerde tuzluluğu arttırıcı uygulamalardan kaçınılmalı, uygun amenajman ve ıslah 

yöntemleri uygulanmalıdır. 
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FARKLI KÜKÜRT MATERYALLERİNİN TOPRAK PH’I VE TUZLULUĞU ÜZERİNE ETKİSİ 

Mustafa DEMİR1  Ö.Faruk NOYAN2  Selma ÖZTEKİN2   Nurhan MUTLU2 

ÖZET 

Türkiye’de toprakların büyük bir kısmı kireç bakımından zengindir. Yüksek reaksiyonlu topraklarda pH’yı düşürmek için kükürtlü 

materyaller ve elementel kükürt yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 2011-2012 yıllarında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisindeki asmalara, farklı kükürt materyallerinin toprak pH’sını düşürme düzeyleri ve tuzluluğa olan etkilerini 

araştırmak üzere yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede kükürt materyali 

olarak toz kükürt (1ton/da), granül kükürt (300 kg/da), sıvı kükürt (200 l/da)  kullanılmıştır. Kükürt uygulamaları ilkbahar ve sonbahar dönemleri 

olmak üzere yılda iki kez toprağa karıştırılarak uygulanmıştır.  Sonuçlar göstermiştir ki, İlkbahar döneminde kükürt uygulamaları sonrasında (0-20 

cm) alınan toprakların kontrol konusunda pH azalırken, sonbahar döneminde artmıştır. En fazla pH azalması ve tuz artışı toz kükürt uygulamasında 

ortaya çıkmıştır.   

Anahtar kelimeler: toprak pH, toprak tuzluluğu, elementel kükürt 

EFFECT of DIFFERENT SULFUR MATERIALS on SOIL pH and SALINITY 

ABSTRACT 

A large part of soils in Turkey is rich with regard to lime. Sulphurous and elemental sulfur is widely used to lowering pH in soils with 

high  pH.  This study was carried so as to investigate the effects on salinity and soil pH reduction levels of different sulfur materials with vine at 

Middle Black Sea Gateway Region of  Agricultural Research Station Directorate  in the 2011-2012 years. This study was carried out in the 

randomized block design as with three replications. Powder sulfur (1ton/da), granulated sulfur (300 kg/da), the liquid sulfur (200 l/da) were used 

as the sulfur materials in the experiment. Sulfur applications were made twice a year be about to in spring and autumn periods. The results show 

that, while pH was decreased in the control issue of soils (0-20 cm) after sulfur applications in spring period, increased autumn period. The 

maximum pH decrease and increase in the salinity have  been  occured  in the powdered sulfur application 

Key words: sulfur, soil pH, soil salinity, elemental sulfur 

GİRİŞ 

Tüm bitkiler için kükürt önemli bir makro besin elementidir. Toprakların kükürt içerikleri % 0.06 ile % 0.10 

arasında değişmektedir (Havlin et. al., 2005). Toprakta kükürt organik ve inorganik formdadır (Güneş ve ark., 2004). 

İnorganik kükürt formu (SO4-2), bitkiler için alınabilir form olarak kullanılmaktadır (Karaman, 2012). Topraktaki kükürt 

miktarını gübreleme, yağış, sulama, toprak ana materyali, bitkisel ve hayvansal artıklar, organik ve kimyasal gübreler, 

toprak düzenleyiciler belirlemektedir. Bitkiye kükürdün yarayışlılığını, toprak tekstürü, sıcaklık, su içeriği, toprak 

organik maddesi ve toprak pH’sı etkilemektedir. Fosfor, çinko demir gibi bazı besin elementlerinin yarayışlılığı 

toprağın pH’sına bağlıdır (Tisdale et al., 1993). Pek çok besin elementlerinin çözünebilirliği artan pH’la azalmaktadır 

(Malakouti, 1993). Toprak pH’sı 3 iken SO4-2 anyonunun topraktaki miktarı fazlalaşırken , kireçli toprakta bu miktar 

hızla düşmektedir (Prietzel ve ark., 2001).  

Topraklarımızın yüksek kil ve kireç içeriğinden dolayı bitkiler Fe, Zn, Mn gibi mikro besin elementleriyle 

beslenmede sorun yaşamaktadır (Sönmez ve ark., 2008). Bu sebeple alkali ve kireçli topraklarda fosfor ve mikro besin 

elementlerinin çözünürlülüğünü artırmak için elementel kükürt uygulamaları yapılmaktadır (Modaihsh et. al., 1989). 

Kireçli topraklara elementel kükürt (0 ve 2000 kgha-1) ve kükürt içeren atığı (0-100 ton ha-1) uyguladıkları çalışmada 

her iki kükürt materyalinin de toprak pH’sını düşürdüğünü rapor etmişlerdir (Kaplan ve Osman, 1998). (Sönmez ve 

ark., 2004), toprağa bakır sülfat ve kükürdün birlikte uygulanmasıyla toprak pH’sının daha çok azaldığını 

bildirmişlerdir. Bu çalışmayla toprağa farklı kükürt materyallerinin verilmesiyle toprak pH’sındaki düşme düzeyleri ve 

toprağın tuzluluğuna olan etkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.   

MATERYAL VE METOD  

Bu çalışma Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisindeki omcalarda 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmüş olup deneme alanına konularına 
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göre uygulanan kükürt içeren materyaller dışında gübreleme ve sulama yapılmamıştır. Denemede kükürt materyali 

olarak toz kükürt (1ton/da), granül kükürt (300 kg/da), sıvı kükürt (200 l/da)  kullanılmıştır. Yıl içerisinde ilkbahar ve 

sonbahar dönemleri olmak üzere iki kez konularına göre kükürtlü bileşikler omcaların altında 1 m2’lik alanlara (0-30 

cm derinliğe) uygulanmıştır. Deneme konuları; A-toz kükürt uygulaması (1 ton/da), B-granül kükürt uygulaması (300 

kg/da), C- Sıvı kükürt uygulaması (200 l/da) olarak gerçekleşmiştir. Toprağın (0-30 cm) derinliğinden toprak örnekleri 

alınarak pH ve toprak tuzluluğu analizleri yapılmıştır. Toprak örnekleri iklim koşulları elverişli olduğu dönemlerde 

yaklaşık olarak ayda 1 kez alınmıştır. Deneme toprağında pH (Mc Lean, 1986), organik madde, (Jackson, 1956), 

CaCO3, (Chapman ve Pratt, 1961), alınabilir fosfor (Olsen ve ark., 1954), değişebilir potasyum (Richards, 1954), 

Elektriksel iletkenlik  (Richards, 1954) belirlenmiştir.   

Çizelge 1’de görüldüğü gibi denemede kullanılan toprak, tuzsuz, hafif alkali, az humuslu, killi tın, alınabilir P 

miktarı az, alınabilir potasyum miktarı fazla olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 1. Deneme yeri toprağının kimyasal özellikleri 

Derinlik 
EC 

(mmhos/cm) 
Tuz (%) pH Tekstür Kireç (%) 

O.Madde 

(%) 

P2O5 

(kg/da) 
K2O(kg/da) 

0-30 1,05 0,04 7,88 Killi tın 11,2 1,35 5,27 56,58 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Çizelge 2 incelendiğinde kontrol konusunun 2011 yılına ait pH değerlerine bakıldığında 7.45-7.87 arasında 

değişirken, 2012 yılında pH 7.27-7.87 arasında değişmiştir. Elementel kükürt uygulamaları sonucunda hem 2011 

hem de 2012 yıllarında toprak pH’sında azalmalar tespit edilmiştir. Kontrol konusunun yıllık tepkime düzeyleri 

incelendiğinde aylara bağlı olarak pH değerlerinde düşük derecelerde bir değişim görülmektedir. Kontrol 

konusundaki toprak tepkime düzeylerindeki değişim mevsimin etkisiyle olmaktadır. Kontrol konusunun yıllık 

tepkime düzeyleri incelendiğinde mevsimsel olarak toprakların tepkime düzeylerinin değiştiği görülmektedir.  Yaz 

aylarında toprak tepkime düzeylerin de azalma görülürken kış aylarında ise bir artış söz konusudur. Toprakların 

tamponlama kapasiteleri nedeniyle tepkime düzeylerindeki azalmalar düşük birimlerde gerçekleşmektedir.  

Topraklar kükürt uygulama öncesindeki tepkime düzeylerine dönme eğilimindedirler. 

Çizelge 2. Konulara göre alınan toprak örneklerindeki pH  değişimleri 

Tarih 

K O N U LA R 

Kontrol (pH) Toz kükürt uygulaması  (pH) 
Granül kükürt uygulaması 

(pH) 
Sıvı kükürt uygulaması (pH) 

04.02.2011 7.76 7.60 7.73 7.56 

03.05.2011 7.87 7.15 7.48 7.36 

21.04.2011 7.76 7.37 7.75 7.48 

13.05.2011 7.45 7.10 7.41 7.42 

20.06.2011 7.65 6.74 7.41 7.24 

03.08.2011 7.65 6.52 7.36 7.34 

18.10.2011 7.56 7.14 7.38 7.36 

21.11.2011 7.45 6.33 7.20 7.27 

29.12.2011 7.59 6.77 7.27 7.13 

20.03.2012 7.71 6.87 7.44 7.47 

11.04.2012 7.87 6.81 7.65 7.54 

10.05.2012 7.87 7.25 7.72 7.63 

07.06.2012 7.60 7.24 7.59 7.55 

10.07.2012 7.49 6.00 7.27 7.16 

10.08.2012 7.27 6.46 7.13 7.19 

25.09.2012 7.34 6.95 7.14 7.22 

17.10.2012 7.33 6.65 7.15 7.11 

21.11.2012 7.34 6.11 7.10 7.10 

27.12.2012 7.61 6.30 7.54 7.58 

Topraklara elementel kükürt uygulamasıyla toprak pH’sının azaldığını, ve toprakta elementel kükürdün 

artmasıyla pH’daki azalmanın daha hızlı olduğunu bildirmişlerdir (Mahler ve Maples, 1986). Lawrence ve Germida 

(1988), kükürdün topraklarda okside olmasının toprak pH’sıyla pozitif bir ilişkisinin olduğunu vurgulamıştır. (Kaplan ve 

Omran, 1998), kükürdün kullanımının toprak pH’sını azaltmada önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamışlardır. 

Topraklara granül kükürt uygulamasında 2011 yılında pH 7.20-7.75 değerleri arasında değişmiş; 2012 yılında ise 

7.10-7.72 olarak bulunmuştur. Benzer yapılan çalışmalarda Heydarnezhad et. al., 2012, kireçli topraklara farklı 
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seviyelerde uyguladıkları kükürdün etkilerine baktıkları çalışmalarında %0.5 toprağa verilen kükürt seviyesiyle pH’nın 

azaldığı ve elektriksel iletkenliğin önemli şekilde arttığını bildirmişlerdir. Topraklara sıvı kükürt uygulamasında 2011 

yılında pH 7.13-7.56 arasında; 2012 yılında ise 7.10-7.63 değerleri arasında değiştiği tespit edilmiştir.  

 

Şekil 1. Konulara göre alınan toprak örneklerindeki  pH  değişimleri 

 

Şekil 2.  Konulara göre alınan toprak örneklerindeki  % tuz  değişimleri 

Çizelge 3 incelendiğinde kontrol konusunda 2011 yılında topraktaki % tuz değişimleri 0.021-0.036 arasında 

değişirken; 2012 yılında 0.025-0.052 değerleri tespit edilmiştir. Kontrol konusundaki % tuz oranlardaki değişimler 

mevsimin etkisiyle düşük düzeyde kalmaktadır. En fazla tuz birikimi elementel kükürt uygulanan konu da yer 

almaktadır. Yapılan çalışmalarda topraklara % 0.5’lik kükürt ilavesiyle kontrole kıyasla elektriksel iletkenlikte önemli 

bir artış rapor edilmiştir (Cifuentes ve  Lindermann, 1993). Farklı kükürtlü materyallerin topraklara uygulanması, 
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düşük miktarlarda tuz artışına neden olurken, topraklarda sorun oluşturacak bir tuz birikimine neden olmamaktadır.  

En fazla tuz artışı toz kükürt uygulamalarında görülmüştür. 

Çizelge 3. Konulara göre alınan toprak örneklerindeki  % tuz  değişimleri 

Tarih 

K O N U LA R 

Kontrol 
Toz kükürt uygulaması 

 
Granül kükürt uygulaması 

Sıvı kükürt uygulaması 

 

04.02.2011 0.025 0.070 0.032 0.059 

03.05.2011 0.021 0.054 0.057 0.056 

21.04.2011 0.031 0.058 0.058 0.062 

13.05.2011 0.030 0.061 0.064 0.062 

20.06.2011 0.027 0.051 0.058 0.048 

03.08.2011 0.027 0.068 0.057 0.055 

18.10.2011 0.035 0.069 0.060 0.069 

21.11.2011 0.036 0.076 0.067 0.068 

29.12.2011 0.026 0.058 0.058 0.065 

20.03.2012 0.031 0.067 0.070 0.062 

11.04.2012 0.039 0.069 0.072 0.064 

10.05.2012 0.025 0.064 0.061 0.051 

07.06.2012 0.041 0.065 0.047 0.043 

10.07.2012 0.037 0.089 0.068 0.069 

10.08.2012 0.037 0.074 0.068 0.058 

25.09.2012 0.028 0.059 0.063 0.052 

17.10.2012 0.031 0.069 0.060 0.056 

21.11.2012 0.033 0.084 0.066 0.057 

27.12.2012 0.052 0.066 0.074 0.059 
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KÜÇÜKELMALI GÖLET HAVZASINDA POTANSİYEL TOPRAK KAYIPLARINA DAYALI 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI 

Dr. Ertuğrul KARAŞ1 

ÖZET 

USLE modeli, Orta Anadolu’da kırsal bir havza olan Bilecik-Pazaryeri-Küçükelmalı gölet havzasının potansiyel toprak kayıplarını tahmin 

etmek ve arazi kullanım planını hazırlamak amacıyla kullanılmıştır. Çalışmada havzanın toprak, topoğrafya, arazi kullanım ve yağış verileri 

kullanılmıştır. Çalışmada CBS ortamında USLE modeli ile tahmin edilen potansiyel toprak kayıpları tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 

mevcut arazi kullanım verilerine dayalı olarak havzanın potansiyel toprak kayıpları USLE yöntemine göre 4.90 t/ha/yıl bulunmuştur. Toprak 

kayıpları, havzada tarım arazilerinde eş yükseklik eğrilerine paralel tarım uygulaması ile 3.95 t/ha/yıl, Tarım alanlarında eş yükseklik eğrilerine 

paralel şeritvari tarım uygulaması ile 2.02 t/ha/yıl olarak hesaplanmıştır. Havzanın sürdürülebilir yönetimi için tarım arazilerinin doğal kullanım 

biçimi olan orman ve meraya dönüştürülmesiyle havza geneli için potansiyel toprak kayıplarının 0.08 ton/ha/yıl’a düşürülebileceği ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Küçüklemalı, potansiyel toprak kaybı, sürdürülebilir havza yönetimi, USLE 

ABSTRACT 

LAND USE PLANNING OF KÜÇÜKELMALI POND BASIN ACCORDING TO POTENTIAL 

SOIL LOSS  

The USLE model was used to estimate potential soil loss and to prepare land use plan of Küçükelmalı which is a rural basin at  Central 

Anatolia.In this study soil, topography, land use and rainfall data were used of the basin. According to results obtained, potential soil loss were 

calculated as 4.90 t/ha/yıl according to existing land use by using USLE method. Soil loss were calculated as 3.95 t/ha/yıl according to 

contouring application for farmland areas and 2.6 t/ha/year for contouring + strip cropping. For sustainable management of the basin, it was 

exposed that converting to the natural land use of farmland areas, potential soil loss can be decreased up to 0.08 ton/ha/year 

Key Words: Küçükelmalı, potential soil loss, sustainable watershed management, USLE  

1.GİRİŞ 

Sürdürülebilir havza yönetiminin başlıca amacı, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasıdır. Hidrolojik döngü içerisinde meydana gelen yağışın zamansal ve mekânsal boyuttaki hareketine göre 

su depolama yapıları tesis edilirken, yağışın şiddetiyle erozyona uğrayan topraklar yüzey akışla hareket ederek 

sedimentasyonla bu yapıların ölü hacimlerinde birikerek kullanım ömürlerinin azaltırlar. Havza modelleri yağışın 

etkisiyle meydana gelen bu gibi sonuçları tahmin ederek gerekli koruma önlemleri için ihtiyaç duyulan birer 

araçtırlar. Araştırma bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılmasıyla alınabilecek koruma 

önlemlerinin uygulanmasıyla erozyona uğrayan toprak kayıplarının azaltılması mümkündür. Havzalarda mevcut 

alınacak koruma önlemlerinin toprak kayıplarını azaltmada yeterli olmadığı durumlarda arazi kullanım türünde 

değişiklik yapılması, koruma önlemlerine göre arazi kullanım planlamasının yeniden hazırlanması gerekebilir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Bilecik-Pazaryeri-Küçükelmalı gölet havzası Sakarya havzasındadır. Havza, Bilecik İli'nin Pazaryeri İlçesine 

bağlı Küçükelmalı, Güde ve Bahçesultan köyleri sınırları içerisindedir. Pazaryeri ilçesinin batısında olan havza, 

Pazaryeri'ne 7 km, Bilecik'e 37 km uzaklıktadır. Havza çıkış yerinin yüksekliği 810 m olup, 40°01' kuzey enlem ve 

29°47' doğu boylamındadır. Havzanın topoğrafik haritası Şekil 2.1’de, alt havzalar Şekil 2.2’de, alt havzaların alansal 

dağılımı çizelge 2.1’de verilmiştir. 
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Şekil 2.1 Küçükelmalı havzasının topoğrafik haritası    Şekil 2.2 Küçükelmalı havzasındaki alt havzalar 

Çizelge 2.1. Küçükelmalı havzasındaki alt havzaların dağılımı 

Sıra no Alt havza Alt birim 
Havza alanı 

km2 % 

1 

Kurukavak 

 

1 1.76 20.56 

2 2 0.63 7.34 

3 3 0.72 8.40 

4 4 1.20 14.07 

5 
Çanakçı 

1 1.43 16.68 

6 2 0.68 7.97 

7 Alt havza Alt havza 0.22 2.56 

8 Meşeli Meşeli 1.63 19.11 

9 Gölet ve çevresi Gölet ve çevresi 0.28 3.31 

Toplam   8.55 100.00 

2.2. Havzanın İklim Özellikleri 

Havzaya en yakın istasyon Bilecik ilinin Pazaryeri’nde olup, istasyona ait çok yıllık ortalama iklim verilerine 

göre yıllık yağış 593.0 mm, ortalama sıcaklık 10.8 ⁰C, nispi nem  % 65.0, rüzgâr hızı 1.8 m/s, kar yağışlı gün sayısı 23.8 

ve karla örtülü gün sayısı 37.6’dır. 

2.3. Havzanın Toprak, Arazi Kullanım Özellikleri  

Havzanın toprak taksonomisine göre hazırlanan detaylı toprak haritası Şekil 3.4’te, arazi kullanım haritası 

Şekil 3.4’te, toprak serilerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3.2’de, alt havzaların arazi kullanım dağılımı 

Çizelge 3.3’te, drenaj karakteristikleri Çizelge 3.4’te verilmiştir. Toprak analizleri Tüzüner’e (1990) göre yapılmıştır. 

                  
 

 

Şekil 2.3. Havzanın toprak haritası         Şekil 2.4. Havzanın arazi kullanım haritası 
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Çizelge 3.2. Küçükelmalı havzasındaki toprak serilerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Toprak serisi Hori-zon 
Derin-lik, 

cm 
pH 

Tuz, 

 

% 

Kireç 

 

% 

EC, 

Mmhos 

/cm 

KDK, 

Me/ 

100 gr 

Org. 

Mad. 

% 

Tarla 

Kap. 

% 

Solma 

Nok. 

% 

Bahçesultan A 0-7 7.02 0.020 0.73 0.068 9.85 0.96 22.5 13.9 

Güde A 0-25 5.82 0.020 0.87 0.060 19.23 2.59 25.4 14.4 

Çanakçı A 0-24 5.55 0.020 0.73 0.043 23.72 1.10 24.5 12.5 

Savak A 0-18 7.55 0.030 4.38 0.014 15.86 0.20 21.7 14.6 

C 18 + 7.74 0.035 9.05   4.25 24.5 19.3 

Düzkayınlık A 0 - 7 5.29 0.020 0.73 0.078 21.32 6.30 30.7 22.1 

C1 7-38 2.29 0.020 0.58   0.20 33.3 16.3 

C2 38 +         

 

Havzanın geneli için Yüksel ve Dengiz (1996) tarafından yapılan etütler sonucu, ortalama toprak derinliği 

20.6 cm ve Çanga (1995)’te verilen değerlere göre toprak kayıp tolerans değeri 2.2 t/ha/yıl olup; havzanın % 93.9’u 

için 2.2 t/ha/yıl ve % 6.1’i için 4.5 t/ha/yıl olarak saptanmıştır.  

  Çizelge 3.3. Havzadaki alt havzaların arazi kullanımı  

Alt havza Birimi Tarım Tarım+Fundalık Orman Mera Su yüzeyi 
Toplam 

 

Kurukavak  
km2 - 2.68 1.54 0.09 - 4.31 

% - 62.10 35.76 2.14 - 100.00 

Çanakçı  
km2 0.24 0.81 0.58 0.48 - 2.11 

% 11.54 38.38 27.34 22.74 - 100.00 

Meşeli  
km2 - 0.18 1.16 0.30 - 1.63 

% - 10.74 71.00 18.27 - 100.00 

Alt Havza  
km2 - 0.22 - - - 0.22 

% - 100.00 - - - 100.00 

Gölet ve çevresi 
km2 - - 0.12 - 0.16 0.28 

% - - 43.47 - 56.53 100.00 

TOPLAM 
km2 0.24 3.88 3.40 0.87 0.16 8.55 

% 2.84 45.32 39.75 10.22 1.87 100.00 

 

Havza toprakları sığ (20-50 cm) ve çok sığ (0-20 cm) toprak derinliğine sahip olup, orta ve şiddetli erozyona 

maruz olup; kumlu tın, kumlu killi tın ve tınlı bünyeye sahiptirler. Eğim havzada çok değişkenlik göstermekte olup 

hafif (% 0-2) ile sarp (> % 30) olan bu araziler fundalık, orman, mera ve kuru tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Havza 

toprakları yukarıda bahsedilen sınırlandırıcı faktörlerden özellikle eğim, erozyon şiddeti ve sığlık nedeniyle IV, VI ve 

VII. sınıf araziler olarak sınıflandırılmıştır.  

2.4 USLE Yöntemi 

Havzadaki potansiyel toprak kayıpları Wishmeier ve Smith (1978) tarafından geliştirilmiş olup; yüzey ve 

parmak erozyonunu tahmin etmede kullanılan USLE metodunda aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır. 

A= RKLSCP 

Eşitlikte: 

A, Yıllık ortalama toprak kaybı (ton/ha)    

R, Yağış erozyon indeksi 

K, Toprak aşınım faktörü 

L, Eğim uzunluğu faktörü 

S, Eğim dikliği faktörü 

C, Bitki yönetim faktörü 

P, Toprak muhafaza faktörü 

Yağış erozyon faktörü (R) herhangi bir yağışın erozyon potansiyeli, bu yağışın kinetik enerjisi ile 30 dakikalık en 

büyük şiddetinin çarpımının 100’e bölümüne eşittir. Yağış erozyon indisi (R) adı verilen bu değer aşağıdaki eşitlikle 

belirlenir. 

R=(Eg x Im)/100 
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Eşitlikte :  

 R, Yağış erozyon indisi, ton-m/ha, 

 Eg , Toplam kinetik enerji, ton-m/ha, 

 Im , Yağmurun 30 dakikalık en büyük şiddeti. 

K faktörü, her bir noktasal toprak örneği için yapılacak laboratuar analizine dayalı olarak aşağıdaki eşitlikten 

yararlanılarak belirlenir (Wischmeier and Smith, 1978). 

K = ((2.17 × 10-4) × (M1.14) × (12-a) + 3.25 × (b - 2) + 2.5 × (c - 3)) × d 

Eşitlikte;  

K,  Toprak aşınım faktörü 

M, Zerre irilik parametresi 

a, Organik madde içeriği, % 

b, Strüktür tipi kodu 

c, Su geçirgenliği kodu 

d, Metrik sisteme dönüştürme katsayısıdır (d=1.292) 

USLE’de kullanılan eğim uzunluğu faktörü % 9 eğimde ve 22.1 m eğim uzunluğunu içeren parsellerden oluşan 

toprak kaybı birim kabul edilerek saptanmaktadır.  

  

Eşitlikte :     

L, Eğim uzunluğu faktörü 

l , Eğim uzunluğu, (m). 

  x, Katsayı olup, eğim % 4’den büyükse 0.5, %4 eğim için 0.4, % 3 ve daha az eğim için 0.3 olarak alınır. 

 USLE’de kullanılan eğim derecesi (S) faktörü aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenir: 

            

Eşitlikte: 

 S , Eğim faktörü 

 s.  Arazi eğimi (%). 

 

Bitki yönetim (C) faktörü, belirli şartlar altında ürün alınan bir tarlada meydana gelen toprak kaybının 

devamlı nadas (bitkisiz sürülü) bir tarlada oluşan toprak kaybına oranı olup; 

Toprak koruma faktörü (P), belirli bir toprak koruma işlemi altında meydana gelen toprak kayıplarının aynı 

şartlar altındaki devamlı nadas tarladan meydana gelen toprak kaybına oranıdır. 

Toprak kaybı toleransı (T), bitki verimliliğinin ekonomik olarak sürdürülebilmesi durumunda kaybına izin 

verilebilen toprak erozyonunun maksimum miktarı olup; bitkilerin köklenme derinlikleri dikkate alınarak belirlenir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Küçükelmalı havzasında USLE eşitliği parametreleri 

R faktörü, Küçükelmalı havzası için Türkseven ve Ayday (2000) tarafından havzada yürütülen USLE 

denemesinden elde edilen 101.47 değeri kullanılmıştır. 

Havzanın toprak aşınım (K) faktörü haritası havzadan alınan 85 toprak örneği üzerinde yapılan analizler ve 

eşitliklere göre her bir toprak serisi için ayrı ayrı saptanmıştır. Havza topraklarının K faktörü değerleri 0.22-0.37 

arasında değişmektedir. 

Havza topraklarının eğim uzunluğu ve dikliği (LS) faktörü 0-25.92 arasında değişmektedir. 
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Küçükelmalı havzasının bitki yönetim (C) faktörü haritası bitki örtüsünün durumuna göre değerleri Tarım 

(buğday-nadas münavebesi) için Küçükelmalı havzası için Bilecik yöresinde Türkseven ve Ayday (2000), orman, mera, 

fundalık ve su yüzeyi değerleri verilen C faktörü değerleri ile Çanga (1995)’de verilen değerler dikkate alınarak, tarım 

(buğday-nadas münavebesi) için 0.15, orman için 0.001, fundalık (yoğun çalılık) için 0.20, mera için 0.01 ve su yüzeyi 

için 0.0 değerleri kullanılmıştır. 

Toprak koruma (P) faktörü, havzada herhangi bir koruma önlemi uygulanmadığından havzasının tamamı 

için 1.00 değeri kullanılmıştır. Toprak kayıp tolerans değeri havza toprakları için Çanga (1995) tarafından verilen 

köklenme derinlikleri dikkate alınarak 2.2-4.5 ton/ha/yıl arasında değişim göstermiştir.  

3.2. Havzadaki Potansiyel Toprak Kayıpları 

Havzada USLE eşitliği ile belirlenen havzadaki toprak kayıpları haritası Şekil 3.1’de, arazi kullanım türlerine 

göre potansiyel toprak kayıpları Şekil 3.2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havzadaki arazi kullanım türlerine göre ortalama değerler tarım arazileri için 6.4, mera arazileri için 0.42,  

 

 

Orman arazileri için 0.12, fundalık ve kuru tarım arazileri için 10.78 olup; havza için genel ortalama 

potansiyel toprak kaybı 4.9 t/ha/yıl olarak tahmin edilmiştir. 

3.3. Havzada Uygulanan Toprak Koruma Önlemleri ve Etkinliği 

Üniversal toprak kaybı eşitliği diğer faktörler aynı kalmak kaydıyla uygulanmış ve tarım alanlarında eş 

yükseklik eğrilerine paralel tarım uygulanması durumunda havzadaki potansiyel toprak kayıpları Şekil 3.3’te, eş 

yükselti eğrilerine paralel şeritvari tarım uygulaması ile arazi kullanım türlerine göre potansiyel toprak kayıpları Şekil 

3.4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 
  

 

Şekil 3.1 USLE yöntemine göre Küçükelmalı havzasındaki 

potansiyel toprak kayıpları 

 

Şekil 3.2. Arazi kullanım türlerine göre potansiyel toprak kayıpları 
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Şekil 3.3. Eş yükselti eğrilerine paralel tarım uygulamasına göre 

havzadaki potansiyel toprak kayıpları 

 

Şekil 3.4. Eş yükselti eğrilerine paralel şeritvari tarım 

uygulamasına göre havzadaki potansiyel toprak kayıpları 
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3.3. Havzadaki Arazi Kullanım Türlerinde Değişiklik ve Sonuçları 

Havzadaki tarım alanlarında uygulanan toprak koruma yöntemlerinin potansiyel toprak kayıplarının toprak 

ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için yeterli değildir. Bu sebeple ilave koruma önlemlerine ihtiyaç duyumlu ve 

kullanım türü olarak da havzadaki arazilerin tarımsal kullanımdan önceki doğal kullanım biçimi olan orman olması 

gerektiği görüşü benimsenmiştir. Öngörülen değişikliğe göre havzadaki arazi kullanım türlerine göre haritası Şekil 

3.6’da, önerilen değişiklikle havzadaki potansiyel toprak kayıplarının dağılımı Şekil 3.7’de, kullanım türlerine göre 

ortalama potansiyel toprak kayıpları Şekil 3.8’de, önerilen arazi kullanım türlerinin havzadaki dağılımı Şekil 3.9’da 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5’te verilen tarım alanlarında çeşitli toprak 

koruma yöntemlerinin etkinliğine göre potansiyel 

toprak kayıpları havzada herhangi koruma 

yöntemi uygulanmadığı durumda 6.40 t/ha/yıl, eş 

yükselti eğrilerine paralel (kontur) tarım 

uygulandığında 5.15 t/ha/yıl ve şeritvari tarım 

yöntemi uygulandığında ise 2.60 t/ha/yıl 

değerinde olmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.5. Küçükelmalı havzasında tarım alanlarındaki toprak koruma 

yöntemlerinin potansiyel toprak kayıpları üzerindeki etkisi 
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Şekil 3.6 Havza için önerilen nihai arazi kullanım türü 

 

Şekil 3.7 Havzada önerilen nihai arazi kullanım planlaması sonrasındaki 

potansiyel toprak kayıpları 

 

Şekil 3.8 Sürdürülebilir havza yönetimi için önerilen arazi kullanım 

planlaması ile arazi kullanım türlerine göre potansiyel toprak 

kayıpları 

Havzadaki kullanım türlerine göre potansiyel toprak 

kayıpları başlangıç şartlarında tarım arazilerinde 6.40 

t/ha/yıl, mera alanlarında 0.42 t/ha/yıl, orman alanlarında 

0.12 t/ha/yıl, fundalık+tarım arazilerinde 10.78 t/ha/yıl ve 

havza geneli için 4.90 t/ha/yıl değerindedir. Tarım 

alanlarında çeşitli toprak koruma yöntemlerine göre 

havzada herhangi koruma yöntemi uygulanmadığı 

durumda 6.4 t/ha/yıl, eş yükselti eğrilerine paralel (kontur) 

tarım uygulandığında 5.15 t/ha/yıl ve eş yükseklik 

eğrilerine paralel şeritvari (kontur) tarım yöntemi 

uygulandığında ise 2.60 t/ha/yıl değerinde olmaktadır.  
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Tarım arazileri için uygulanan toprak koruma yöntemleri potansiyel toprak kayıplarını önemli ölçüde 

düşürmekle beraber sürdürülebilirlik için risklidir. Bu sebeple arazi kullanım türünde değişiklik yapılmasına karar 

verilmiş ve tarım arazilerinin doğal kullanım biçimi olan ormana dönüştürülmesi şeklinde bir senaryo uygulanmıştır. 

Uygulanan senaryoya göre potansiyel toprak kaybı orman alanlarında 0.06 t/ha/yıl, mera alanlarında 0.39 t/ha/yıl 

ve havza geneli için 0.08 t/ha/yıl olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu değişiklik senaryosuna göre havzada başlangıçta 

fundalık ve kuru tarım arazisi olarak tanımlanan alanlar ormana dönüştürülmüş; mera arazileri olduğu şekilde 

bırakılmıştır. Nihai hesaplamaya göre havzadaki arazi kullanım türleri % 92 orman ve % 8 mera olmasının havzanın 

sürdürülebilirliği için en uygun kullanım türü olduğu belirlenmiştir. 
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EMEN OVASINDA YEŞEREN UMUTLAR 

Hikmet Günal1   Hüseyin Önen2  Yunus Serin3 

Selahattin İptaş4  Zekeriya Mali5 

ÖZET 

Arazilerin amaç dışı kullanımı, artan nüfus ve tüketimin bir sonucu olarak bitkisel üretime olan talep ile iklim değişiklikleri bir yandan 

tarım arazileri üzerine olumsuz baskının giderek artmasına neden olurken, diğer yandan doğal kaynakların sürdürülebilirliğini zorunlu kılmaktadır. 

Sürdürülebilir tarımsal üretim için bu kaynakların korunması ve potansiyellerin araştırılmasını gereklidir. Niğde ve Aksaray illeri ile Konya’nın Ereğli 

ilçesi arasında kalan yaklaşık 55.000 ha’lık arazi Emen Ovası olarak isimlendirilmektedir. Ovanın büyük kısmında tuzluluk, alkalilik, yüksek bor 

içeriği gibi doğal sorunlar ve aşırı otlatmadan kaynaklanan rüzgâr erozyonu gibi insan kaynaklı problemler üretimi sınırlandırmaktadır. Çalışma, 

Emen Ovasının tuzlu, alkalilik ve şiddetli bor toksikliği vb bütün doğal sorunları gösteren en problemli kısmında yaklaşık 2.650 ha’lık arazide 

gerçekleştirilmiştir. Alan bütün sorunlarına rağmen ülkemiz ve geleceğimiz için tarımın öneminin farkında olan ülkemiz sevdalısı yatırımcılardan bir 

yatırımcı tarafından kiralanmıştır. Alana dünya ölçeğinde dahi büyük sayılabilecek yatırımlar yapılmıştır.  Yatırım öncesi arazinin adata filmi 

çekilmiştir. Öncelikle detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmaları ile birlikte vejetasyon etüdleri yapılmıştır. Yapılan detaylı toprak etütlerinde alan 

400*400’lik gridlere ayrılmış ve her gridin köşe noktasından 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. Buna ilaveten 

belirlenen 10 ayrı ara hatta da toprak örnekleri alınmıştır. Laboratuar aşamasında çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikler açısından toprak örneklerinin 

karakterizasyonu yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre alanda yedi toprak serisi tanımlanmıştır. Daha sonra alanın detaylı toprak haritası 

hazırlanmıştır. Alanın genel haritası yanında her bir toprak özelliğinin arazideki değişimini gösteren haritalar hazırlanmış ve görsel olarak tüm 

arazinin sorunları ve problemin şiddeti ortaya konmuştur. Alan genel olarak tuzlu alkali olarak tanımlansa da uzaysal olarak alanın problemler 

yönüyle büyük bir varyasyon gösterdiği ve her bölgenin ıslah için ayrı ayrı ele alınması gerektiği ortaya konmuştur. Örneğin yüzey topraklarının 

elektriksel iletkenliği 0.61 ile 27.40 dS m-1, değişebilir sodyum yüzdesi %0.49 ile %54.82 ve bor içeriği 1.41 ile 97.84 mg kg-1 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Alanın büyüklüğü ve suyun sınırlı olması da dikkate alınarak modern sulama sistemleri tesis edilmiştir. Yatırımcının ve ekibin özverili 

çalışmaları teoriğin pratiğe aktarılmasını mümkün kılmış, alan araştırmacılar için açık bir laboratuar halini almış,  benzer projelere örnek teşkil 

edebilecek bilginin ve tecrübenin üretime dönüştüğü bir uygulama sahası halini almıştır. Tarım Bakanının 28.09.2011 tarihinde alanı ziyaretinde 

““Programa gelirken çöl olan arsanın içinde yoncayı, mısırı, yonca balyalarını, sulama kanallarını görünce çok duygulandım. Türkiye'de bu çorak 

arazilere hayat verecek, bereket getirecek insanımız, çiftçimiz var. Bereket getirecek insanımıza gereken desteği veriyoruz, vermeye devam 

edeceğiz.'' diyerek yapılan ve yapılabilecek işleri özetlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Emen Ovası, Tuzluluk, alkalilik, bor toksikliği, ıslah 

PROMISING PRODUCTION IN EMEN PLAIN 

ABSTRACT 

Misuse of land, the demand for increased crop production as a result of the growing population and consumption and climate change 

cause negative pressure on agricultural land, while requires the sustainability of natural resources. The protection of these resources and 

exploration potential are needed to sustain agricultural production.  Approximately 55,000 ha of land located between Nigde and Aksaray 

provinces and Eregli district is called Emen Plain. Naturally occurred problems such as salinity, alkalinity, and high boron content and human-

induced wind erosion caused by overgrazing limits the production in a large portion of the plain. The study was conducted in saline, alkaline and 

severely boron toxic part of the plain, and study area was 2,650 ha. Despite all the problems, the area was hired for crop and animal husbandry by 

an investor who was aware the importance of agriculture to the future of country.  Large investments for the reclamation, irrigation and animal 

husbandry have been made in the area. A detailed soil and vegetation surveys along with soil mapping have been conducted in the area prior to 

the investment. The area has been separated in 400m x 400 m grids, and soil samples from of 0-30, 30-60 and 60-90 cm depths were collected 

from the corners of each grid. In addition to the corners of grids,  soil samples were taken from 10 different transects to better analyze the short 

distance variability. Soil samples were characterized in terms of a variety of physical and chemical properties. Seven soil series were defined in the 

area, and detailed soil maps were prepared for each of soil attributes. Detailed soil maps for each of soil attributes allowed to visually observe the 

severity and distribution of problems within the study area. Although, the area in general was defined as saline and sodic, high variability in salinity, 

exchangeable sodium percentage and boron concentration required to divide the area in specific management zones for use and reclamation 

processes.  For example, the electrical conductivity of soil surface ranged from 0.61 to 27.40 dS m-1, exchangeable sodium percentage was 

between 0.49% and 54.82% and boron concentration was ranged from 1.41 to 97.84 mg kg-1. Considering the size of land and limits on irrigation 

water, modern irrigation systems have been established. Dedicated efforts of investor and the team made theory turn into the practice, the land 

became an open laboratory available for researchers and a exemplary area for knowledge and experience transfer into production. The Minister of 

Agriculture visit the farm and summarized his feeling for the studies and ongoing work as " after an intensive effort and investment, seeing a 

desert with modern irrigation systems, alfalfa fields with alfalfa bales, corn fields has touched me . There are farmers and researchers who will give 

life to this barren land and bring abundance. We will continue to give support our people needed to bring abundance''  

Keywords: Emen Plain, salinity, alkalinity, boron toxicity, reclamation 
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FARKLI ARAZİ KULLANIM DESENLERİ ALTINDAKİ BİR EĞİM KESİTİNDE SIÇRAMA 

EROZYON DUYARLILIĞININ (Ks) DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevinç MADENOĞLU1  Selen DEVİREN SAYGIN2 

Sema GÖZÜKÜÇÜK2  Günay ERPUL2 

ÖZET 

Su erozyonunun olası boyutları üzerine sıçrama erozyon duyarlılığı (Ks) son derece önemli etkilere sahiptir. Şüphesiz, tarımsal üretim 

yapılan alanlarda toprak yüzeyinin yağışın aşındırıcı etkisine karşı korumasız olması, bu etkinin şiddetini arttırmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma 

ile yarı kurak iklim koşullarının hakim olduğu Ankara İli Ayaş İlçesindeki Asartepe Baraj havzası içerisinde yer alan bir eğim kesiti boyunca takip 

eden farklı arazi kullanım desenleri için sıçrama duyarlılıkları, yapay yağmurlama denemeleri ile belirlenmiş ve ölçülen Ks değerleri ile agregat 

dayanımı, bünye, hidrolik iletkenlik, kireç ve organik madde kapsamları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Seçilen eğim kesiti boyunca sırası ile “Mera 

(ME)”, “Bozuk Meşelik Alan (BMA)”, “Nadaslı Kuru Tarım Alanı (NKT)”, “Ekili Kuru Tarım Alanı (EKT)” ve “Sulu Sebze Bahçesi (SSB)” arazi kullanım 

desenleri yer almaktadır. Çalışmada kullanılan toprak örnekleri alanlardan tesadüfi olarak alındıktan sonra, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Toprak Bilimi Anabilim Dalındaki Toprak Erozyon Ünitesi bünyesindeki yağmurlama aletinde rüzgârsız koşullar altında 100 mm saat-1 yağış şiddeti 

koşulunda 15’er dakika boyunca yağmurlama denemeleri gerçekleştirilerek Ks değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ME - BMA ile 

NKT - EKT alanları arasında Ks değerleri açısından  istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamaktadır (P > 0,001). Ancak işlemeli tarım yapılan 

alanlar ile yapılmayanlar arasında önemli düzeyde farklılıklar gözlemlenmiştir (**P<0,001). Genel itibariyle toprakların Ks değerleri ile agregat 

dayanımları (**P<0,001), hidrolik iletkenlik değerleri (*P<0,05) ve kum içerikleriyle (**P<0,001) istatistiksel olarak önemli düzeyde negatif, kil 

içeriğiyle ise pozitif (*P<0,05) ilişki gözlemlenmiştir. Diğer toprak özelliklerinin aksine, çalışma alanı topraklarının kireç içerikleri ile Ks değerleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki elde edilememiştir (P > 0,05). Yapılan regresyon analizleri (Aşamalı [Sterpwise] ve En uygun değişken 

[Best Subset] yaklaşımları ile) neticesinde, çalışma alanı toprakları için sıçrama erozyon duyarlılıklarının tahmin edilmesinde diğer toprak 

özelliklerine kıyasla, toprakların kum içeriklerinin logaritması ve agregat dayanımlarının daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sıçrama erozyon duyarlılığı (Ks), yapay yağmurlama, arazi kullanım deseni 

EVALUATION OF THE SPLASH EROSION SENSITIVITY (Ks) IN CROSS-SECTION OF 

THE SLOPE UNDER DIFFERENT LAND USE PATTERNS 

ABSTRACT 

Splash erosion sensitivity (Ks) has extremely important effects on the potential magnitude of water erosion. No doubt, the severity of 

this impact increases in agricultural production areas when unprotected against to disruptive action of rainfall. This study was carried out under a 

semi-arid climatic conditions prevailing in the district of Ankara Province Ayas Asartepe dam basin. In this study Ks were measured by rainfall 

simulation studies for the soils randomly taken from different land uses along a cross-section of a hillslope. Relationships between Ks and 

aggregate stability, soil texture, hydraulic conductivity, calcium carbonate content and organic matter were investigated. Land uses along the 

selected cross-section of the slope were, respectively, "Grassland (GR)", "Degraded Oak Area (DOA)", "Fallow Dry Farming Area (FDF)", "Cultivated 

Dry Farming Area (CDF)" and "Vegetable Garden (VG) ". After soil samples were prepared in splash cups, splash erosion sensitivity was determined 

in rainfall simulator located in Soil Erosion Unit, Soil Science Department, Faculty of Agriculture. Rainfalls were simulated for 15 minutes with a 

100 mm h-1 rainfall intensity in windless conditions. According to the results, GR - DOA and FDF - CDF do not have a statistically significant 

difference in terms of Ks (**P < 0.001). However, there was statistically significant difference in Ks between tillage and no tillage conditions (** P < 

0.001). In general, Ks showed significant positive correlation with aggregate stability (**P < 0,001), hydraulic conductivity (*P < 0,05) and sand 

contents (**P < 0,001), and negative correlation with clay content of soil samples (*P<0,05). Unlike other soil properties, the relationship between 

soil lime content and Ks values was statistically insignificant (P > 0,05). As a result of regression analyses (stepwise and best subset approaches), 

the logarithm of sand contents of soils and aggregate stability have been found more effective to estimate splash erosion sensitivity (Ks) for the 

soils located in the study area. 

Key words: Splash erosion sensitivity (Ks),  rainfall simulation, land use pattern  
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FARKLI DOZLARDA UYGULANAN BİYOGAZ ATIĞININ TOPRAKLARIN BAZI 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Rasim KOÇYİĞİT1  Evrim GÖKCAN1  Yaşar KARADAĞ2  İrfan OĞUZ1 

ÖZET 

Bu çalışmada havasız anaerobik şartlarda olgunlaştırılan biyogaz atıkları mısır, yonca ve macar fiğ-arpa yetiştirilen topraklara 

uygulanmış ve toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kontrol parseliyle birlikte üç farklı doz (2, 4 

ve 6 ton/da) uygulanmıştır. Bu dozlar deneme parsellerine tesadüfi blok desenine göre uygulanmıştır.  Toprak örnekleri hasattan sonra 0-15, 15-

30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden alınmış ve alınan örnekler elendikten sonra gravimetrik nem, tekstür, pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç 

içerikleri, organik madde, katyon değişim kapasitesi (KDK), inorganik N ve alınabilir fosfor içerikleri belirlenmiştir. Sonuçlara baktığımızda biyogaz 

atığı toprak organik maddesinde artışa neden olduğu ve buna bağlı olarak toprakların kimyasal özelliklerinde önemli iyileşmeler ortaya çıkmıştır. 

pH değerlerinde az miktarda düşüşler, tuzlulukta ise alt katmanlara doğru tuzluluk etkisi oluşturmayacak derecede artışlar görülmüştür. Bu 

çalışma aynı zamanda en yüksek değerlerin 4 ve 6 ton/da uygulamalarında olduğunu ortaya koymuş ve kontrol ile 2 ton/da uygulamalarında 

oluşan fark ise sınırlı kalmıştır.   

Anahtar kelimeler: Biyogaz atığı, toprak özellikleri, kimyasal özellikler, yem bitkileri. 

DIFFERENT DOZES OF BIOGAS WASTE ON SOME SOIL PROPERTIES 

ABSTRACT 

In this study, anaerobicaly digested biogas wastes were applied to soils under corn, clover and vetch-barley production and some soil 

physical and chemical properties were evaluated.  Three different dozes (2, 4, and 6 t/da) of biogas wastes and control plots were arranged 

completely randomized design with three replications. Soil samples were taken from 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 cm depths and passed through 2-

mm sieve. Gravimetric moisture content, texture, pH, EC, lime content, CEC, inorganic N and available P content were determined in the samples. 

These results indicated that the application of biogas wastes increased soil organic matter content and improved soil chemical properties. Biogas 

waste slightly reduced soil pH at the surface soil and increased soil EC at the subsurface soil. In addition, the highest values were observed at 4 

and 6 t/da dozes and a limited difference occurred between control and 2 t/da doze.  

Keywords: Biogas waste, soil properties, chemical properties, forage crop. 

GİRİŞ 

Hayvan katı atıklarının özellikleri hayvan cinsi, ağırlığı, beslenme alışkanlıkları, mevsim gibi çok çeşitli 

faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hayvan atıklarının biyolojik proseslere uygunluğunda önemli 

faktörlerden birisi biyolojik olarak çözünürlüktür. Gübrenin içerdiği yüksek miktardaki lignin, mikrobiyolojik atağa 

karşı direnç gösterdiğinden genelde sığır katı atıklarının biyolojik çözünürlük oranı düşük olmaktadır. Sığır gübresinde 

reaktörler kullanılarak yapılan bir çalışmada biyolojik çözünürlük % 40 olarak bulunmuştur. Biyolojik çözünürlüğün 

artmasıyla havasız ayrışma sürecinde üretilen gaz miktarlarında da % 50’ ye varan artışlar elde edilmiştir.  Bu nedenle 

hayvan atıklarının uygun koşullar ve oranlar çerçevesinde endüstriyel organik atıklar ile karıştırılarak havasız ayrışma 

prosesi uygulanmasında daha verimli sonuçlar alınmaktadır (Velioğlu ve ark., 1985).   

Yapılan bir çalışma hayvansal gübre ve organik atık uygulanan topraklarda, denitrifikasyonla oluşan N 

kayıplarının, kimyasal gübre uygulanan topraklara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Christensen, 1983; 

Cates and Keeney, 1987; Shephard et al., 1991). Biyogaz atık uygulamasının buğdayda yaprak indeks alanı, kök 

uzunluğu ve yoğunluğunu önemli derecede artırdığı belirlenmiş ve aynı çalışmada toprağın su tutma kapasitesi ve 

hidrolik iletkenliği armıştır (Garg et al., 2005).  Toprakta bakteri guruplarındaki değişim toprağa uygulanan organik 

atıkların karakterine ve ayrışma durumuna göre değişmektedir.  

Bu çalışmanın amacı anaerobik şartlarda ayrışmaya uğramış organik atığın (biyogaz atığı) farklı dozlarının 

yem bitkisi (yonca, silajlık mısır ve macar fiğ-arpa) yetiştirilen topraklara uygulanmasının  toprağın bazı fiziksel (toprak 

nem içeriği) ve kimyasal (inorganik N, KDK, pH, EC,organik madde ve alınabilir P) özellikleri  üzerine olan etkisi arazi 

koşullarında belirlenmiştir.    

                                                           
 

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Rasim.kocyigit@gop.edu.tr 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. 
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MATERYAL VE METOD 

Denemelerimiz Tokat - Taşlıçiftlik’de Gaziosmanpaşa Üniversitesi deneme alanında yürütülmüştür. Bu 

çalışmada anaerobik ayrıştırma yöntemleriyle elde edilmiş olan atıkların yeniden toprağa kazanımı sağlanarak silajlık 

mısır, yonca ve macar fiğ–arpa yetiştirilen topraklarda toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri üç 

tekerrürlü olarak kurulan denemelerle belirlenmiştir. Bu çalışmada kontrol parseliyle birlikte üç farklı doz (2, 4 ve 6 

ton/da) uygulanmıştır. Bu dozlar parsellere tesadüf blokları deneme desenine göre uygulanmıştır.  Toprak örnekleri 

gelişme döneminin sonunda (0-15), (15-30), (30-60) ve (60-90) cm derinlilerinden burgu ile alınmıştır. Alınan 

örnekler elendikten sonra gerekli analizler yapılmıştır.  

Bu çalışmada deneme parsellerinden alınan toprakların toprak nemi, tekstür, pH, EC, kireç içerikleri, organik 

madde, KDK, inorganik N ve alınabilir P özellikleri belirlenmiştir. Toprakların tekstürleri Bouyocous hidrometre 

yöntemi ile belirlenmiştir (Bouyocous, 1951).  Toprak reaksiyonu (pH) ve elektriki iletkenlik (EC), 1:2.5 toprak: su (w:v) 

karışımında belirlenmiştir (Richards, 1954). Toprakların kireç içeriği 0,5 gr toprak örneği alınarak Scheibler 

kalsimetresinde karbondioksit çıkış hacmine göre kireç içeriği belirlenmiştir (Çağlar, 1949).  Organik madde Walkley- 

Black metodu ile belirlenmiştir (Tüzüner, 1990).  Toprakların katyon değişim kapasitesi 1 N sodyum asetat ve 

amonyum asetat çözeltileri kullanılarak belirlenmiştir. Toprak örneklerindeki inorganik N’lar (NO3
- ve NH4

+) 1 M KCl 

çözeltisiyle ekstrakte edilerek destilasyonla belirlenmiştir. Toprak örneklerinin fosfor içeriği Olsen yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir. Aktif kömür tozu ve sodyum bikarbonat çözeltisi ile iyice çalkalanan toprak örnekleri 

ekstrakte edilmiştir, sülfürik asit ve askorbik asit çözeltileri ile renklendirilen bu ekstrakt çözeltilerinin fosfor içerikleri 

spektrofotometre ile belirlenmiştir (Olsen et al., 1954).     

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Toprakların tanecik dağılımı ve tekstür sınıfları Çizelge 1 de verilmiştir. Toprakların tanecik dağılımına 

bakıldığında killi tın tekstür görülmektedir. Biyogaz atık uygulamasının  macar fiğ arpa denemesinde toprakların bazı 

özellikleri üzerine etkisi Çizelge 2 de verilmiştir. Biyogaz atık uygulamasının toprak nem değerleri üzerine önemli bir 

etki görülmemiştir. İnorganik N içeriği biyogaz atık uygulamasına bağlı olarak artış göstermiş fakat dozlar arasında 

anlamlı bir fark oluşmamıştır. En yüksek inorganik N 2 ve 4 ton/da uygulamasında (15-30) cm derinliklerinde 

ölçülmüştür. Bu durum inorganik N’in sulama suyu ve yağmurla beraber alt katmanlara doğru hareket ettiğini 

göstermektedir. Bu sonuçlar inorganik N içeriğinin toprakta çok hareketli ve değişken olduğunu ve toprakta 

depolanma durumunun olmadığını ortaya koymaktadır. Katyon değişim kapasitesinde dozlar arasında anlamlı bir fark 

oluşmamıştır. Bu durum biyogaz atığının temel yapısının bir etkisidir.  

Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının tanecik dağılımı ve tekstür sınıfları. 

Derinlik 

cm 

Kum 

% 

Silt 

% 

Kil 

% 

Tekstür 

sınıfı 

(0-15) 26,2 (1,2) 35,6 (1,3)* 38,5 (1,4) Killi tın 

(15-30) 25,2 (0,6) 36,4 (1,4) 39,2 (0,5) Killi tin 

(30-60) 25,0 (0,8) 34,7 (1,1) 38,5 (0,8) Killi tin 

(60-90) 25,8 (0,0) 35,3 (0,6) 37,6 (0,5) Killi tin 

*ortalama değer ve standart hata. 
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Çizelge 2. Biyogaz atık uygulamasının arpa macarfiğ denemesinin toprak nem değerleri ve toprakların bazı kimyasal özellikleri . 

Gübre Dozu 

Ton/da 

Derinlik Toprak nemi 

(%) 

İnorganik N 

(mg N/gr) 

KDK 

(meq/100 g toprak) 

0 (0-15) 10,44 (0,9)* 0,13 (0,0) 28,10 (0,7) 

 (15-30) 12,41 (0,8) 0,24 (0,1) 20,38 (9,5) 

 (30-60) 11,19 (0,7) 0,15 (0,1) 31,79 (1,2) 

 (60-90) 12,85 (1,2) 0,24 (0,1) 32,66 (0,9) 

2 (0-15) 11,05 (0,3) 0,35 (0,1) 28,70 (0,2) 

 (15-30) 10,82 (0,4) 0,57 (0,2) 28,65 (1,1) 

 (30-60) 12,17 (0,1) 0,35 (0,1) 33,27 (0,9) 

 (60-90) 13,93 (0,5) 0,11 (0,1) 34,25 (0,5) 

4 (0-15) 11,54 (0,9) 0,19 (0,1) 29,14 (0,5) 

 (15-30) 11,71 (0,2) 0,27 (0,0) 28,23 (0,2) 

 (30-60) 11,54 (1,1) 0,07 (0,2) 32,10 (1,0) 

 (60-90) 15,25 (0,7) 0,30 (0,1) 34,52 (1,1) 

6 (0-15) 10,43 (0,3) 0,19 (0,0) 28,20 (0,6) 

 (15-30) 9,95 (0,5) 0,13 (0,0) 28,10 (1,5) 

 (30-60) 12,27 (1,3) 0,24 (0,1) 34,96 (2,0) 

 (60-90) 14,94 (0,5) 0,09 (0,0) 33,92 (0,8) 
*ortalama değer ve standart hata. 

Farklı dozlarda uygulanan biyogaz atıklarının toprakların kireç içeriğine önemli bir etkisi olmamıştır (Çizelge 

3). Toprakların kireç içerikleri % 10 ile 15 aralığında değişim göstermektedir. Genellikle kireç içeriği yüzeyden alt 

katmanlara doğru bir artış göstermektedir. Bu durum kirecin sulama suyuyla alt katmanlara doğru taşınmasının bir 

sonucudur.  

Biyogaz atık uygulamasının mısır yetiştirilen parsellerde toprağın bazı özellikleri üzerine etkisi Çizelge 4 de 

verilmiştir. Biyogaz atık uygulamasının mısır denemesinin birinci yılında toprak nemi üzerine anlamlı bir etkisi 

olmamıştır. Mısır denemesinde biyogaz atık uygulaması KDK’nın artmasına neden olmuştur. En yüksek değerler 4 ve 

6 ton/da uygulamasında ortaya çıkmıştır. Bath and Ramert (2000) toplam azot içeriği yönünden aynı olan biyogaz 

sıvı atığı ile kompostun ürün verimi üzerine etkisini araştırmış ve en yüksek ürün artışını biyogaz sıvısında elde 

etmiştir. Bu durumun biyogaz sıvısında inorganik N miktarının fazla olmasından kaynaklandığı ileri sürülmüştür. 

Çizelge 3. Deneme alanı topraklarının kireç içerikleri. 

Gübre Dozu 

Ton/da 

Derinlik CaCO3 

(%) 

0 (0-15) 11,5 (0,1) 

 (15-30) 11,52 (0,1) 

 (30-60) 13,70 (0,6) 

 (60-90) 15,76 (0,6) 

2 (0-15) 11,40 (0,6) 

 (15-30) 10,43 (0,5) 

 (30-60) 13,34 (0,9) 

 (60-90) 15,88 (0,1) 

4 (0-15) 11,03 (0,7) 

 (15-30) 11,03 (0,8) 

 (30-60) 12,73 (0,2) 

 (60-90) 15,88 (0,4) 

6 (0-15) 11,64 (0,6) 

 (15-30) 11,28 (0,6) 

 (30-60) 12,25 (0,6) 

 (60-90) 15,15 (0,4) 
*ortalama değer ve standart hata. 
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Çizelge 4. Biyogaz atık uygulamasının mısır denemesinin toprak nem değerleri ve toprakların bazı kimyasal özellikleri. 

Gübre Dozu 

Ton/da 

Derinlik Toprak nemi 

(%) 

İnorganik N 

(mg N/gr) 

KDK 

(meq/100 g toprak) 

0 (0-15) 11,31 (0,7)* 0,11 (0,0) 28,12 (0,6) 

 (15-30) 12,94 (0,6) 0,26 (0,1) 21,48 (6,3) 

 (30-60) 10,16 (0,6) 0,17 (0,1) 31,65 (2,2) 

 (60-90) 11,28 (0,6) 0,29 (0,2) 32,63 (0,7) 

2 (0-15) 12,17 (0,5) 0,38 (0,1) 28,63 (0,3) 

 (15-30) 11,80 (0,3) 0,46 (0,3) 28,65 (1,4) 

 (30-60) 12,21  (0,2) 0,29 (0,1) 32,86 (1,2) 

 (60-90) 12,82 (0,4) 0,13 (0,1) 34,12 (0,7) 

4 (0-15) 12,45 (0,6) 0,27 (0,1) 31,17 (0,6) 

 (15-30) 11,89 (0,4) 0,34 (0,1) 28,74 (0,3) 

 (30-60) 11,35 (1,3) 0,12 (0,1) 32,09 (1,3) 

 (60-90) 13,41 (0,5) 0,28 (0,1) 34,17 (1,2) 

6 (0-15) 12,25 (0,2) 0,26 (0,1) 28,14 (0,5) 

 (15-30) 11,18 (0,6) 0,14 (0,1) 28,19 (0,5) 

 (30-60) 11,71 (0,3) 0,18 (0,1) 34,76 (1,7) 

 (60-90) 12,23 (0,4) 0,11 (0,0) 33,81 (0,7) 

*ortalama değer ve standart hata. 

Biyogaz atık uygulamasının yonca denemesinde toprak nemi, inorganik N ve KDK üzerine etkisi Çizelge 

5’de verilmiştir. Biyogaz atık uygulanan parsellerde toprak nem değeri özellikle yüzey toprağında artış göstermiştir. 

İnorganik N içeriği biyogaz atığı uygulanan parsellerde artış göstermiştir. Biyogaz atık uygulaması toprak solunumu, 

amonyum oksidasyonu ve N mineralizasyonunu önemli derecede artırmakta ve ürün miktarı kimyasal gübre 

uygulamasıyla hemen hemen aynı olmaktadır (Odlare et al., 2011).  En yüksek inorganik N değerleri yonca 

denemesinde belirlenmiştir. Yoncanın dışarıdan uygulanacak azota bağımlılığının az olmasının bir sonucudur. 

Biyogaz atığı içerisinde bulunan organik materyallerin ayrışması daha hızlı olduğundan, besin maddesi düzeylerinde 

önemli artışa neden olmaktadır (Stumpe et al., 2012).  En yüksek değerler 4 ve 6 ton/da uygulamasında 

belirlenmiştir.  Bunu yanında inorganik N’un üst katmanlardan aşağı doğru hareketi söz konusudur. Azot gereksinimi 

az olan bitkilere yüksek dozlarda uygulanacak organik atıklar N yıkanmasına neden olabilmektedir. En yüksek KDK 4 

ve 6 ton/da uygulamasında görülmüştür.   

Çizelge 5. Biyogaz atık uygulamasının yonca denemesinin toprak nem değerleri ve toprakların bazı kimyasal özellikleri. 

Gübre Dozu 

Ton/da 

Derinlik Toprak nemi 

(%) 

İnorganik N 

(mg N/gr) 

KDK 

(meq/100 g toprak) 

0 (0-15) 11,14 (0,6)* 0,10 (0,0) 28,19 (0,7) 

 (15-30) 11,21 (0,6) 0,31 (0,1) 22,51 (5,6) 

 (30-60) 10,11 (0,5) 0,23 (0,1) 32,14 (3,4) 

 (60-90) 11,18 (0,5) 0,33 (0,1) 32,60 (0,9) 

2 (0-15) 11,36 (0,5) 0,46 (0,1) 29,45 (0,3) 

 (15-30) 11,83 (0,4) 0,51 (0,4) 28,24 (1,1) 

 (30-60) 12,26 (0,2) 0,38 (0,1) 33,62 (1,4) 

 (60-90) 12,64 (0,3) 0,10 (0,1) 34,26 (0,8) 

4 (0-15) 12,56 (0,7) 0,36 (0,1) 33,22 (0,7) 

 (15-30) 12,43 (0,5) 0,31 (0,1) 29,15 (0,6) 

 (30-60) 11,33 (0,7) 0,13 (0,1) 32,18 (1,1) 

 (60-90) 12,81 (0,5) 0,38 (0,1) 34,27 (1,3) 

6 (0-15) 13,17 (0,3) 0,46 (0,1) 31,16 (0,7) 

 (15-30) 12,34 (0,5) 0,24 (0,1) 28,45 (0,5) 

 (30-60) 11,64 (0,4) 0,17 (0,1) 34,82 (1,2) 

 (60-90) 11,79 (0,4) 0,09 (0,0) 34,11 (0,6) 
*ortalama değer ve standart hata. 

Biyogaz atığının macar fiğ arpa denemesinde toprakların pH, EC ve organik madde değerleri Çizelge 6 de 

verilmiştir. Toprak pH’sı 8,0 ila 8,2 arasında değişim göstermiştir. Biyogaz atığı azda olsa toprak pH’sı üzerine bir artırıcı 

etkiye neden olmuştur. Fakat bu artış büyük bir fark oluşturacak düzeyde olmamıştır. Biyogaz atık uygulamasının 
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toprak EC değerleri üzerine önemli bir etkisi oluşmamıştır. Genel olarak, tüm parsellerde tuzluluk değeri yüzeyden alt 

katmanlara doğru artış göstermiştir. Yağmur ve sulama suyuyla beraber tuzların üst katmanlardan aşağıya doğru 

yıkanmasının bir sonucudur. Biyogaz atık uygulamasının denemenin birinci yılında organik madde üzerine önemli bir 

etkisi olmamıştır.  

Çizelge 6. Biyogaz atık uygulamasının macar fiğ arpa denemesinin pH, EC ve organik madde üzerine etkisi. 

Gübre Dozu 

Ton/da 
Derinlik pH 

EC 

(µS/cm) 
Organik madde (%) 

0 (0-15) 8,02 (0,0)* 256 (9,0) 1,39 (0,1) 

 (15-30) 8,09 (0,0) 238 (10,7) 0,76 (0,2) 

 (30-60) 8,14 (0,0) 276 (20,8) 0,91 (0,1) 

 (60-90) 8,14 (0,0) 313 (12,8) 0,88 (0,1) 

2 (0-15) 8,08 (0,0) 256 (9,6) 1,0 (0,1) 

 (15-30) 8,17 (0,0) 271 (24,1) 0,66 (0,1) 

 (30-60) 8,20 (0,0) 283 (26,6) 1,10 (0,1) 

 (60-90) 8,12 (0,0) 297 (26,6) 1,04 (0,1) 

4 (0-15) 8,15 (0,0) 280 (7,8) 1,29 (0,1) 

 (15-30) 8,11 (0,0) 261 (5,2) 1,08 (0,3) 

 (30-60) 8,09 (0,0) 271 (21,3) 0,85 (0,2) 

 (60-90) 8,13 (0,0) 312 (4,5) 0,89 (0,1) 

6 (0-15) 8,09 (0,1) 243 (5,2) 1,47 (0,2) 

 (15-30) 8,18 (0,0) 245 (11,3) 1,16 (0,2) 

 (30-60) 8,15 (0,0) 283 (22,6) 0,90 (0,1) 

 (60-90) 8,10 (0,0) 295 (20,2) 1,29 (0,3) 

*ortalama değer ve standart hata. 

Biyogaz atık uygulamasının mısır denemesinde toprakların pH, EC, organik karbon ve organik madde 

düzeylerine etkisi Çizelge 7 de verilmiştir. Biyogaz atık uygulaması, toprakların pH’sında azda olsa bir artışa neden 

olmuş ve pH 8,0 ila 8,2 arasında bir değişim göstermiştir. Toprak pH’sı yüzeyden alt katmanlara doğru bir artış 

göstermiştir. pH’nın yüzeyden alt katmanlara doğru artması bazik katyonların yıkanmasının bir sonucudur. Organik 

madde değerinde denemenin birinci yılında önemli bir değişme olmamıştır. Biyogaz sıvısı ile organik kompost 

içerisinde bulunan organik C’nın ayrışmaya karşı dirençleri karşılaştırıldığında, biyogaz sıvısında bulunan C’nin 

ayrışmaya karşı daha dirençli olduğu belirlenmiştir (De Neve et al., 2003).  Organik madde yüzeyden alt katmanlara 

doğru gidildiğinde azalmıştır.   

Çizelge 7. Biyogaz atık uygulamasının  mısır denemesinde pH, EC ve organik madde üzerine etkisi. 

Gübre Dozu 

Ton/da 
Derinlik pH 

EC 

(µS/cm) 
Organik madde (%) 

0 (0-15) 8,01 (0,0)* 254 (7,3) 1,42 (0,1) 

 (15-30) 8,10 (0,0) 244 (12,4) 0,71 (0,2) 

 (30-60) 8,16 (0,0) 274 (18,7) 0,97 (0,0) 

 (60-90) 8,15 (0,0) 318 (13,6) 0,81 (0,1) 

2 (0-15) 8,06 (0,0) 262 (8,7) 1,16 (0,1) 

 (15-30) 8,13 (0,0) 273 (17,1) 0,68 (0,1) 

 (30-60) 8,18 (0,0) 286 (24,3) 1,19 (0,1) 

 (60-90) 8,10 (0,0) 295 (27,2) 0,97 (0,1) 

4 (0-15) 8,14 (0,0) 283 (8,3) 1,34 (0,1) 

 (15-30) 8,12 (0,0) 258 (12,1) 1,01 (0,2) 

 (30-60) 8,14 (0,0) 274 (19,2) 0,78 (0,3) 

 (60-90) 8,13 (0,0) 314 (7,7) 0,87 (0,1) 

6 (0-15) 8,11 (0,0) 265 (8,4) 1,44 (0,1) 

 (15-30) 8,15 (0,0) 242 (10,5) 1,13 (0,1) 

 (30-60) 8,15 (0,0) 287 (20,1) 0,94 (0,1) 

 (60-90) 8,17 (0,0) 299 (22,6) 1,12 (0,2) 

*ortalama değer ve standart hata. 

Biyogaz atık uygulamasının yonca denemesinde toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi Çizelge 8 

da verilmiştir. Toprak pH’sı 8,0 ile 8.15 arasında değişmiştir. Toprak pH’sı yüzeyden alt katmanlara doğru bir artış 

göstermiştir. Bu durum bazik katyonların yukardan yıkanmayla alt katmanlara doğru hareket etmesinin bir 

sonucudur. Biyogaz atık uygulaması EC değeri üzerine önemli bir etkiye sahip olmazken, EC’nin yüzeyden alt 
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katmanlara doğru artığı gözlenmektedir. EC’nin alt katmanlara doğru artması, yüzeyde bulunan tuzların suyla 

yıkanarak alt katmanlara doğru taşınmasının bir sonucudur. Organik madde değerleri denemenin birinci yılında 

biyogaz atığından etkilenmemiştir. Yonca denemesinde, biyogaz atık uygulamasının organik madde üzerine etkisi 

sınırlı olmuştur. Yoncanın doğrudan organik madde içeriğine olan etkisi, biyogaz atığının etkisini maskelemiş ve 

dozlar arasında önemli bir farklılık oluşmamıştır. 

Çizelge 8. Biyogaz atık uygulamasının yonca denemesinde pH, EC ve organik madde üzerine etkisi. 

Gübre Dozu 

Ton/da 
Derinlik pH 

EC 

(µS/cm) 
Organik madde (%) 

0 (0-15) 8,00 (0,0)* 249 (8,1) 1,47 (0,1) 

 (15-30) 8,12 (0,0) 241 (10,8) 0,78 (0,1) 

 (30-60) 8,14 (0,0) 269 (12,3) 0,95 (0,0) 

 (60-90) 8,16 (0,0) 321 (14,7) 0,83 (0,1) 

2 (0-15) 8,11 (0,0) 255 (13,5) 1,39 (0,1) 

 (15-30) 8,13 (0,0) 275 (14,1) 0,79 (0,1) 

 (30-60) 8,17 (0,0) 289 (18,2) 1,23 (0,1) 

 (60-90) 8,12 (0,0) 305 (21,2) 0,91 (0,1) 

4 (0-15) 8,13 (0,1) 281 (10,7) 1,36 (0,1) 

 (15-30) 8,14 (0,0) 265 (14,4) 1,18 (0,1) 

 (30-60) 8,14 (0,0) 284 (17,6) 0,76 (0,3) 

 (60-90) 8,11 (0,0) 319 (9,8) 0,85 (0,1) 

6 (0-15) 8,11 (0,0) 273 (9,7) 1,48 (0,1) 

 (15-30) 8,14 (0,0) 247 (13,4) 1,31 (0,2) 

 (30-60) 8,15 (0,0) 293 (22,4) 0,91 (0,1) 

 (60-90) 8,12 (0,0) 316 (18,7) 0,94 (0,1) 

*ortalama değer ve standart hata. 

Alınabilir fosfor miktarı yüzeyden alt katmanlara doğru azalmıştır (Çizelge 9). Benzer şekilde alınabilir P 

miktarı da biyogaz atık uygulamasıyla artış göstermiştir. Genel olarak, alınabilir P miktarı biyogaz atık uygulamasına 

paralel olarak artmıştır. Biyogaz sıvısıyla kompost karşılaştırıldığında biyogaz sıvısına mineral P ilave edilmesinin bitki 

gelişimi açısından yararlı olacağı vurgulanmıştır (Svensson et al., 2004). 

Mısır denemesinde alınabilir P miktarı biyogaz atık uygulamasının etkisiyle artış göstermiştir. En yüksek P 

değerleri 4 ve 6 ton/da uygulamasında ölçülmüştür. Biyogaz atık uygulaması alınabilir P miktarının artmasına neden 

olmuştur. Yüzeyden alt katmanlara doğru P miktarı azalmıştır. Bu sonuçlar biyogaz atık uygulamasının toprakta P 

depolarında artışa neden olduğunu göstermektedir.  

Biyogaz atık uygulaması yonca denemesinde alınabilir P miktarının daha fazla artmasına neden olmuştur. 

Bu durum biyogaz atığının yanında yoncanın toprakta organik madde miktarının artmasına daha fazla katkı 

sağlamasının bir sonucudur.  Özellikle yonca denemesinde, yüksek dozlarda uygulanacak uzun süreli biyogaz atığı 

toprakta özellikle fosfor yönünden kirliliğin artmasına neden olacaktır. 

Çizelge 9. Biyogaz atık uygulamasının arpa macarfiğ, mısır ve yonca  denemesinde  alınabilir fosfor üzerine etkisi. 

Gübre Dozu 

Ton/da 
Derinlik 

P  (mg/kg) 

Macar fiğ - Arpa Mısır Yonca 

0 (0-15) 171,12 (24,3) 167,84 (20,7) 155,37 (22,2) 

 (15-30) 163,57 (15,8) 153,18 (17,2) 150,28 (19,7) 

 (30-60) 114,71 (12,6) 101,12 (19,1) 97,12 (16,2) 

 (60-90) 106,78 (21,6) 97,61 (23,2) 88,73 (25,1) 

2 (0-15) 178,57 (20,4) 174,73 (23,1) 178,16 (23,1) 

 (15-30) 165,19 (12,3) 165,18 (11,2) 161,28 (17,4) 

 (30-60) 125,71 (11,5) 121,91 (14,3) 134,13 (16,2) 

 (60-90) 110,38 (5,8) 102,27 (9,9) 97,31 (11,2) 

4 (0-15) 179,97 (24,8) 185,16 (28,7) 178,25 (24,2) 

 (15-30) 170,71 (26,1) 167,18 (26,1) 171,22 (21,3) 

 (30-60) 121,67 (17,8) 119,83 (18,6) 125,76 (19,2) 

 (60-90) 112,65 (24,3) 108,71 (19,1) 97,68 (21,7) 

6 (0-15) 197,91 (28,6) 216,73 (22,5) 231,68 (23,4) 

 (15-30) 175,57 (26,1) 181,19 (24,2) 186,36 (26,7) 

 (30-60) 171,67 (21,1) 165,72 (23,2) 160,58 (21,4) 

 (60-90) 115,28 (15,7) 109,19 (18,1) 102,27 (19,7) 

*ortalama değer ve standart hata. 
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Sonuç olarak biyogaz atık uygulaması özellikle yüksek dozlarda, EC değerinde bir artışa neden olmuş ve 

tuzluluk değeri yüzeyden alt katmanlara doğru bir artış göstermiştir. EC’nin alt katmanlara doğru artması tuzların 

yüzeyden yıkanmasının bir sonucudur. Denemenin ilk yılında organik madde değerleri organik atık uygulamalarından 

pek fazla etkilenmemiştir. 4 ve 6 ton/da uygulamalarında oldukça benzer sonuçlar elde edilmiştir. En yüksek organik 

madde değerleri yonca denemesinde elde edilmiştir. Biyogaz atıklarının su içeriği yüksek olduğundan dolayı 

içerisinde bulunan kuru organik madde miktarı hayvansal komposta göre daha düşüktür. Bu durum organik madde 

ve organik karbon miktarını etkilemektedir. Genel olarak değerlendirilecek olursa her yıl yüksek dozlarda uygulanan 

organik atıklar (4 veya 6 ton/da) toprakta ağır metal içeriğinin artmasına neden olacaktır. Yüksek dozlarda kompost 

uygulanması kompostla birlikte büyük oranda ağır metal uygulanmasına neden olacaktır (Svensson ve ark., 2004). 

Aynı zamanda yüksek dozlarda uygulanan atıklar, toprakta özellikle P birikmesine yol açacağından akarsu ve 

göllerde P kirliliğine yol açacaktır. Sağlıklı toprak ve temiz bir çevre noktasından değerlendirdiğimizde yüksek 

dozlarda uygulanan atıkların her yıl yerine birkaç yılda bir uygulanması daha doğru olacaktır. Ayrıca yüksek dozlarda 

uygulanan organik atıklar yer altı su kaynaklarında NO-
3 kirliliğine yol açabilecektir. Bu çalışmada yüksek dozlarda 

uygulanan organik atıklarda, NO-
3’ın yüzeyden alt katmanlara doğru bir hareketi söz konusudur. Fakat bu bir yıllık 

ölçümde kirlilik oluşturacak düzeyde bir hareket ve nitrat birikimi oluşmamıştır.  
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FARKLI BÖLGESEL İKLİM MODELLERİNİN SEYHAN HAVZASI KOŞULLARINDA BİTKİ 

BÜYÜME MODELİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Alper BAYDAR1   Mete ÖZFİDANER1 

ÖZET 

Bu çalışmada amaç; iki farklı bölgesel iklim modeli olan RegCM3 ve Terch-Rams’in DSSAT bitki büyüme modeli aracılığı ile günümüz ve 

gelecekte karılaştırılmasının yapılmasıdır. Bitki büyüme modelinin doğrulanması işleminde daha once yürütülmüş olunan pamuk bitkisine ait proje 

sonuçlarından yararlanılmıştır. RegmCM3 ve Terch-Rams bölgesel iklim model verilerinin günümüz ve gelecek yıllar arasındaki farkları iklim 

değişikliği senaryosu ile bitki büyüme modelinde girdi olarak kullanılmıştır. Gelecek yıllarda farklı bölgesel iklim modeli sonuçlarının pamuk bitkisi 

üzerindeki etkilerini kestirmek amacıyla DSSAT bitki büyüme modelinin 4.0.2 sürümü kullanılmıştır. Cropgro bitki büyüme modeli gelecek yıllar 

için çalıştırılarak pamuk bitkisinin iklim değişikliklerine karşı tepkisi kestirilmiştir. RegCM3 sonuçlarına göre pamuk bitkisinin veriminin gelecek 

yıllarda %20 azalacağı, Terch-Rams sonuçları ise yaklaşık %5 azalma olacağı sonucuna varılmıştır. Terch-Rams biyokütlede %8 artış kestirirken 

RegCM3 %38’lik azalmanın olacağını kestirmiştir.Gelecek yıllarda pamuk bitkisinin büyüme periyodlarında ise azalmalar olacağı her iki bölgesel 

iklim modeli tarafından kesirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İklim Modeli,RegCM3,Terch-Rams,Bitki büyüme modeli 

COMPARISON OF DIFFERENT REGIONAL CLIMATE MODELS WITH CROP GROWTH 

MODEL UNDER THE SEYHAN BASIN CONDITIONS  

ABSTRACT 

This study was carried out to compare two different regional model in the future and present with crop growth model. Activity reports 

of cotton project has been used to validate of the crop growth model.Variation of the present and future years of the two regional climate model 

results have been used as input datas in the crop growth model with climate change scenario. DSSAT version 4.0.2 has been used to estimate the 

effect of different regional climate model results on cotton crop. Cropgro crop growth model has been ran to estimate the effect of climate 

change on cotton crop. According to RegCM3 it was obtained that yield of cotton decreased %20 and with Terch-Rams approximately %5 

decreased. Terch-Rams obtained increased biomass percentage of %8 RegCM3 obtained biomass decreased %38. It was obtained by two regional 

climate model that growing period of cotton decreased. 

Key Words: Regional Climate Model,RecgCM3,Terch-Rams,Crop Growth Model 

1. GİRİŞ 

Bitki büyüme modellerine ilişkin çalışmalar son yıllarda önemli bir derecede artış göstermektedir. Fakat bitki 

büyüme modeli sonuçlarının araziden elde edilen veriler ile doğrulanması modellerin performansları açısından büyük 

önem arz etmektedir. Farklı bölgesel iklim modelleri kullanılarak belirli bir senaryo koşulları altında gelecek yıllarda 

olası değişimleri kestirmek amacıyla yapılan çalışmalar açısından ülkemiz yetersiz durumdadır. Bu anlamda çok 

güncel ve önemli bir konu olan iklim değişikliği-tarım etkileşiminin bitki büyüme modelleri ile incelenmesi ve 

modellerin doğrulanması işleminin yapılabilmesi gelecekteki olası etkileri kestirebilmek amacıyla büyük bir öneme 

sahiptir. 

Küresel modellerin çözünürlükleri düşük olup (150-200 km) bölgesel özellikleri içermemektedirler. 

Bölgesel iklim modelleri, dinamik ölçek küçültme yöntemlerinden biri olarak, bu amaçla başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadırlar.  

Bu modeller, başlangıç ve sınır koşullarını küresel model çıktılarından almaktadırlar ve topografya 

özelliklerinin de yansıtıldığı daha yüksek çözünürlükte (20-30 km) çalıştırılabilmektedirler (Demir ve ark.2007). 

Günümüzde yaygın olarak RegCM, Precis, Terch-Rams gibi bölgesel iklim modelleri kullanılmaktadır. 

Şen ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada bölgesel iklim modeli RegCM3 kullanarak Doğu Akdeniz Bölge’sinde 

yer alan Seyhan Havzası’nda 2071- 2100 yılları arasındaki olası maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklar ile yıllık 

toplam yağış ve bunlara bağlı olarak tarımsal su gereksinimi tahmin etmişlerdir. RegCM3 modeli 1961- 1990 yılları 

arası referans verileriyle ve küresel iklim modeli olan HadCM3H’ın A2 senaryosu ve gelecek 2071-2100 dönemi için 

çalıştırılmıştır. Öngörülen iklim bilgileri doğrultusunda bölgedeki su kaynakları ve kullanımındaki değişimi kestirmede 
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önemli iki faktör olan Etkin (efektif) Yağış (PE) ve Referans Evapotraspirasyon (ETo) değerleri belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda Seyhan Havzası’nda etkin yağışlarda ve dolayısıyla su kaynaklarında azalma buna karşın bitki su 

gereksiniminde artış olacağı kestirilmiştir. 

Gelecekteki iklim koşullarının belirlenmesinde bölgesel iklim modellerinin etkisi çok büyüktür. Geliştirilen 

farklı iklim modellerinin karşılaştırılması ve doğruluklarının belirlenmesi ülkelerin gelecekteki iklim değişikliği-tarım 

etkileşimine uyum süreçlerini ve kendi bölgesine uygun bölgesel iklim modellerinden yararlanmasını 

sağlayabilecektir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Materyal 

RegCM3 ve Terch-Rams bölgesel iklim modeli verileri gelecek ve günümüz koşullarını oluşturabilmek 

amacı ile ayrı ayrı kullanılmıştır. Terch-Rams bölgesel iklim modelinde günümüz (1993-2004) ve gelecek (2070-

2079) koşulları için bölgeyi temsil eden 10 yıllık referans iklim verilerinin (1993-2004) ortalamaları kullanılmıştır. 

RegCM3 modelinde ise referans 1960-1991 yılları ile gelecek 2070-2099 yılları arası iklim verileri kullanılmıştır. 

Pamuk bitkisinin, günümüz koşullarında su ve diğer gelişim etmenlerine karşı gösterdiği tepkinin eldesi ve 

gelecekteki iklim koşullarında meydana gelmesi olası tepkilerinin kestirimi için Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü deneme alanında, 2005-2008 yılları arasında yürütülen DIMAS projesinin 2006 

yılı sonuçlarından yararlanılmıştır.  

Pamuk bitkisinin değişen iklim koşullarına gösterdiği tepkinin kestirimi için, IBSNAT (International 

Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer) tarafından geliştirilen DSSAT (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer) paket programı içerisinde bulunan Cropgro bitki büyüme modeli kullanılmıştır.  

2.2 Metot 

Yapılan çalışmada bitki büyüme modelinin doğrulanmasının yapılması amacıyla 2006 yılında yürütülmüş 

olan çalışmanın iklim verileri ile araziden elde edilen veriler kullanılmıştır. Modelin kesitrdiği ve arazi verilerini birbirine 

yaklaştırmak amacıyla bitki genetik katsayılarında değşiklikler yapılmıştır. Model son doğrulanmış halde gelecek 

yılları tahmin edebilecek duruma getirilmiştir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1 Modelin Doğrulanması 

Yürütülmüş olunan proje sonuçlarına ait yaprak alan indeksi, biyokütle, hasat indeksi, verim ve bitki su 

tüketimi verilerinin karşılaştırılması ile bitki büyüme modelinin doğrulanması işlemi yapılmıştır. Bu amaçla bitki 

genetik katsayıları üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra iki farklı bölgesel iklim modeleri verilerinin 

kullanılarak gelecek yılları tahmin edebilmek amacıyla model hazır hale getirilmiştir  

Modelin doğrulanmasında olası farklılıkların belirlenmesi amacıyla anılan parametrelere ilişkin %5 önem 

seviyesinde t-testi uygulanarak sonuçları Çizelge 1’de gösterilmiştir. t-testine göre proje sonuçları ile modelin 

kestirdiği sonuçlar arasında %5 önem seviyesinde farklılık görülmemiştir.  

Çizelge  1. Ölçülen ve kestirilen parametrelere ilişkin t-tesi sonuçları (Baydar,2012). 

Parametre 

Ölçülen Kestirilen 
t 

değeri 
Ortalama 

Değer 
Varyans 

Ortalama 

Değer 
Varyans 

Bitki boyu (cm) 89,167 57,767 91,167 126,167 -1,142 

Biyokütle (kg/ha) 9800,167 15475091,567 9532,833 14589215,767 1,180 

Bitki su tüketimi 

(mm/gün) 
5,426 0,416 5,368 0,417 1,706 

Yaprak alan indeksi 

(cm2/cm2) 
2,472 0,363 2,660 0,249 -2,453 
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3.2. Terch-Rams ve RegCM3 Bölgesel İklim Modeli Sonucu 

Gelecekteki olası iklim koşullarının belirlenmesi amacıyla Terch-Rams bölgesel iklim modelinde 1994-2003 

ile 2070-2079 yılları arası 10 yıllık, RegCM3 bölgesel iklim modelinde ise referans 1960-1990 ile 2070-2099 yılları 

arası 30 yıllık aylık bazda günlük sıcaklık ve yağış değerleri ortalamaları ile bunların farkları belirlenmiştir. 

3.3. Modelin Gelecek Yıllarda Çalıştırılması 

Her iki bölgesel iklim modeline ait sıcaklık ve yağış verileri elde edilerek, düşünülen senaryo gereği CO2 

konsantrasyonunun 700 ppm olacağı varsayılarak bitki büyüme modeli gelecek koşulları yansıtmak amacı ile tekrar 

çalıştırılmıştır. İklim değişikliğinin pamuk bitkisi üzerindeki etkilerini görebilmek amacı ile iki farklı bölgesel iklim 

modeli sonuçları karışılaştırılmıştır. DSSAT bitki büyüme modelinde bitki gelişimi yaprak alan indeksine bağlı olup su 

kısıntısı uygulamalarında doğru değerler vermemektedir. Bu anlamda modelin geleceği kestiriminde ve 

doğrulanmasında tam sulama konusu ele alınmıştır. 

Terch-Rams bölgesel iklim modelinin gelecekteki koşulları belirlemesi amacıyla modelin kestirdiği aylık 

bazda günlük ortalama sıcaklık ve yağış değerleri ile bunların farkları belirlenerek çizelge 2 ve 3’de gösterilmiştir.  

Çizelge 2. Terch-Rams modeli 1994-2003 ve 2070-2079 yılları aylık ortalama sıcaklık (°C)  değerleri ve farkları 

Aylar 

 

TERCH-RAMS modeli aylık 

ortalama sıcaklık (°C) değeri 

(1994–2003) 

TERCH- RAMS modeli 

aylık ortalama sıcaklık 

(°C) değeri 

(2070–2079) 

TERCH-RAMS modeli 2070-2079 

ile 1994-2003 aylık ortalama 

sıcaklık farkı (°C) 

Ocak 9,91 11,43 1,52 

Şubat 10,43 12,73 2,30 

Mart 13,22 14,98 1,75 

Nisan 18,58 21,52 2,94 

Mayıs 26,51 27,34 0,82 

Haziran 29,18 33,40 4,22 

Temmuz 31,08 33,92 2,84 

Ağustos 31,39 35,28 3,90 

Eylül 26,97 30,58 3,61 

Ekim 22,16 26,01 3,85 

Kasım 14,71 17,70 2,99 

Aralık 11,27 12,49 1,22 

Çizelge 3. Terch-Rams Modeli 1994-2003 ve 2070-2079 yılları arası aylık ortalama yağış (mm/gün) değerleri ve farkları 

Aylar 

 

TERCH-RAMS modeli günlük 

ortalama yağış (mm/gün) değeri 

(1994–2003) 

TERCH-RAMS modeli 

günlük ortalama yağış 

(mm/gün) değeri 

(2070–2079) 

TERCH-RAMS modeli 

2070–2079 ile 1994–2003 

günlük ortalama yağış 

farkları (mm/gün) 

Ocak 2,81 2,78 -0,02 

Şubat 2,91 3,18 0,27 

Mart 2,01 1,13 -0,88 

Nisan 2,34 1,07 -1,27 

Mayıs 1,57 2,18 0,61 

Haziran 0,52 0,06 -0,46 

Temmuz 0,32 0,20 -0,12 

Ağustos 0,37 0,42 0,05 

Eylül 0,75 0,60 -0,16 

Ekim 1,46 1,01 -0,45 

Kasım 3,02 1,95 -1,08 

Aralık 4,52 2,30 -2,22 

 

Terch-Rams bölgesel iklim modelinin kestirdiği sonuçlara göre 1994-2003 yılları arasında en yüksek 

sıcaklık değeri Temmuz ayında 31,08°C ve 2070-2079 yıllar arasında ise Ağustos ayında 35,28°C’dir. Model, 1994-

2003 ile 2070-2079 yılları arasında en fazla sıcaklık farkını ise Haziran ayında 4,22°C olarak kestirmiştir. 

Aynı şekilde RegCM3 bölgesel iklim modeline göre ortalama sıcaklık ve yağış değerleri ise Çizelge 4 ve 5’de 

gösterilmiştir.  
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Çizelge 4. RegCM3 Modeli 1961-1990 ve 2070-2099 yılları aylık ortalama sıcaklık (°C)  değerleri ve farkları 

Aylar 

RegCM3 modeli aylık 

ortalama sıcaklık (°C) değeri 

(2070–2099) 

RegCM3 modeli aylık 

ortalama sıcaklık (°C) 

değeri 

(1961–1990) 

RegCM3 modeli 2070-2099 ile 

1961-1990 aylık ortalama 

sıcaklık farkı (°C) 

Ocak 5,44 1,98 3,45 

Şubat 6,70 3,71 3,00 

Mart 9,98 6,56 3,42 

Nisan 13,84 10,69 3,14 

Mayıs 20,35 15,59 4,76 

Haziran 24,40 20,30 4,11 

Temmuz 26,90 22,19 4,71 

Ağustos 26,70 21,28 5,42 

Eylül 23,07 17,88 5,19 

Ekim 16,96 12,59 4,37 

Kasım 10,07 7,10 2,97 

Aralık 6,20 3,12 3,08 

Çizelge 5. RegCM3 Modeli 1961-1990 ve 2070-2099 yılları aylık ortalama yağış (mm/gün)  değerleri ve farkları 

Aylar 

RegCM3 modeli Aylık 

Ortalama Yağış (mm/gün) 

Değeri (2070–2099) 

RegCM3 modeli Aylık 

Ortalama Yağış 

(mm/gün) Değeri 

(1961–1990) 

RegCM3 modeli 2070-2099 ile 

1961-1990 Aylık Ortalama Yağış 

Farkı (mm/gün) 

Ocak 3,00 3,95 -0,95 

Şubat 2,81 3,21 -0,40 

Mart 2,94 2,55 0,39 

Nisan 1,86 2,49 -0,64 

Mayıs 0,69 1,59 -0,90 

Haziran 0,17 0,37 -0,20 

Temmuz 0,06 0,10 -0,04 

Ağustos 0,10 0,19 -0,09 

Eylül 0,13 0,35 -0,21 

Ekim 1,41 1,20 0,21 

Kasım 2,77 2,93 -0,16 

Aralık 3,16 3,28 -0,11 

RegCM3 bölgesel iklim modeli sonuçlarına göre ise en yüksek sıcaklık değeri 2070-2099 yıllar arasında 

26,9°C 1961-1990 yıllar arasında ise  22,19°C olarak kestirmiş olup en fazla sıcaklık farkı ise Ağustos ayında 

olmuştur. Yağış değerlerinde ise en yüksek fark -0,90 ile mayıs ayında meydana gelmiştir.  

İki farklı bölgesel iklim modelinin kestirdiği sıcaklık ve yağış farkları projenin yürütüldüğü yıla ait iklim 

verilerine eklenerek ve CO2 konsantrasyonunun 700 ppm olduğu koşullarda bitki büyüme modeli tekrar çalıştırılarak 

pamuk bitkisi üzerinde bölgesel iklim modellerinin etkileri incelenmiştir.  

Gelecek yıllara ait iki farklı bölgesel iklim modeli sonuçları çizelge 6 ve 7’de verilmiştir.  
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Çizelge 6. Terch-Rams modeli kullanılarak gelecek yıllar için kestirilen ortalama maksimum ve minimum sıcaklık (°C) sonuçları 

Aylar 

TERCH-RAMS 

modeli 2070-

2079 ile 1994-

2003 günlük 

ortalama 

sıcaklık farkı (°C) 

DIMAS projesi 

2006 yılı günlük 

ortalama 

maksimum 

sıcaklıklar (°C) 

Gelecek yıllara 

ait günlük 

ortalama 

maksimum 

sıcaklıklar (°C) 

DIMAS projesi 

2006 yılı 

günlük 

ortalama 

minimum 

sıcaklıklar (°C) 

Gelecek yıllara ait 

günlük ortalama 

minimum 

sıcaklıklar (°C) 

Ocak 1.52 14.62 16.14 3.55 5.07 

Şubat 2.30 16.29 18.59 5.73 8.03 

Mart 1.75 19.97 21.73 8.23 9.98 

Nisan 2.94 24.49 27.43 12.36 15.30 

Mayıs 0.82 29.69 30.51 14.61 15.43 

Haziran 4.22 27.71 25.93 9.38 13.60 

Temmuz 2.84 33.65 36.49 22.84 25.68 

Ağustos 3.90 35.01 38.91 23.84 27.74 

Eylül 3.61 32.92 36.53 18.95 22.56 

Ekim 3.85 27.64 31.49 16.48 20.33 

Kasım 2.99 21.19 24.18 7.34 10.33 

Aralık 1.22 17.63 18.85 3.14 4.36 

Ortalamalar 25.06 27.23 12.20 14.86 

Çizelge 7. RegCM3 modeli kullanılarak gelecek yıllar için kestirilen ortalama maksimum ve minimum sıcaklık (°C) sonuçları 

Aylar 

 

RegCM3 modeli 2070-

2099 ile 1961-1990 

günlük ortalama sıcaklık 

farkı (°C) 

DIMAS projesi 

2006 yılı 

günlük 

ortalama 

maksimum 

sıcaklıklar (°C) 

Gelecek 

yıllara ait 

günlük 

ortalama 

maksimum 

sıcaklıklar (°C) 

DIMAS projesi 

2006 yılı 

günlük 

ortalama 

minimum 

sıcaklıklar 

(°C) 

Gelecek yıllara ait 

günlük ortalama 

minimum sıcaklıklar 

(°C) 

Ocak 3,45 14,62 18,07 3,55 7,00 

Şubat 3,00 16,29 19,29 5,73 8,73 

Mart 3,42 19,97 23,39 8,23 11,65 

Nisan 3,14 24,49 27,63 1,36 15,50 

Mayıs 4,76 29,69 34,45 1,61 19,37 

Haziran 4,11 27,71 31,82 9,38 13,49 

Temmuz 4,71 33,65 38,36 2,84 27,55 

Ağustos 5,42 35,01 40,43 2,84 29,26 

Eylül 5,19 32,92 38,11 18,95 24,14 

Ekim 4,37 27,64 32,01 16,48 20,85 

Kasım 2,97 21,19 24,16 7,34 10,31 

Aralık 3,08 17,63 20,71 3,14 6,22 

Ortalamalar 25,06 29,03 12,20 16,17 

Gelecek yıllarda olası sıcaklık etkilerine bakıldığında; RegCM3, Terch-Rams bölgesel iklim modeline göre 

minimum sıcaklığı yaklaşık %9 fazla kestirirken maksimum sıcaklıklarda ise yaklaşık %7 daha fazla kestirmiştir. 

Her iki bölgesel iklim modellerinin gelecek yıllara ait kestirdiği yağış verileri çizelge 8 ve 9’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 8. Terch-Rams modeli kullanılarak gelecek yıllar için kestirilen ortalama yağış (mm/gün) sonuçları 

Aylar 

TERCH-RAMS modeli 2070-

2079 ile 1994-2003 günlük 

ortalama yağış farkı (°C) 

DIMAS projesi 2006 yılı 

günlük ortalama yağış 

(mm) 

Gelecek yıllara ait günlük 

ortalama yağış (mm) 

Ocak -0,02 1,23 1,21 

Şubat 0,27 5,45 5,18 

Mart -0,88 2,05 1,17 

Nisan -1,27 0,43 0,00 

Mayıs 0,61 0,81 0,20 

Haziran -0,46 2,13 1,67 

Temmuz -0,12 0,52 0,40 

Ağustos 0,05 0,00 0,00 

Eylül -0,16 1,80 1,64 

Ekim -0,45 3,71 3,26 

Kasım -1,08 3,20 2,12 

Aralık -2,22 0,00 0,00 

Ortalamalar 1,77 1,40 

Çizelge 9. RegCM3 modeli kullanılarak gelecek yıllar için kestirilen ortalama yağış (mm/gün) sonuçları 

Aylar 

RegCM3 modeli 2070-2099 

ile 1961-1990 günlük 

ortalama yağış farkı (°C) 

DIMAS projesi 2006 yılı 

günlük ortalama yağış 

(mm) 

Gelecek yıllara ait günlük 

ortalama yağış (mm) 

Ocak -0,95 1,23 0,28 

Şubat -0,40 5,45 5,05 

Mart 0,39 2,05 1,66 

Nisan -0,64 0,43 0,00 

Mayıs -0,90 0,81 0,00 

Haziran -0,20 2,13 1,93 

Temmuz -0,04 0,52 0,48 

Ağustos -0,09 0,00 0,00 

Eylül -0,21 1,80 1,59 

Ekim 0,21 3,71 3,50 

Kasım -0,16 3,20 3,04 

Aralık -0,11 0,00 0,00 

Ortalamalar 1,77 1,46 

Gelecek yıllardaki yağış sonuçlarına bakıldığında; RegCM3 model sonuçlarına göre gelecek yıllarda yağışlar 

yaklaşık %17 azalırken Terch-Rams bölgesel iklim modeline göre bu miktar yaklaşık %20’dir. 

Elde edilen iki farklı bölgesel iklim modeli sıcaklık ve yağış verileri ile CO2 konsantrasyonunun 700 ppm 

varsayıldığı koşullarda bitki büyüme modeli tekrar çalıştırılarak her iki modelin pamuk bitkisi üzerindeki olası etkileri 

belirlenmiştir. 

3.4. Bitki Büyüme Modeli Sonuçları 

Çizelge 10. Bölgesel iklim modelinin kestirdiği ve ölçülen verim değerleri (kg/ha) 

Verim (kg/ha) RegCM3 Terch-Rams 

Model (kg/ha) 3053 3678 

Ölçülen (kg/ha) 3798 

RegCM3 gelecek yıllarda pamuk bitkisinin veriminde %20’lik bir azalış belirlerken Terch-Rams modelinde 

ise %5’lik bir azalma ile 3678 kg/ha olacağı sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 11. Bölgesel iklim modelinin kestirdiği ve ölçülen hasat indeksi değerleri 

Hasat İndeksi RegCM3 Terch-Rams 

Model 0.413 0.258 

Ölçülen 0.304 

Hasat indekslerinde ise Terch-Rams modeli RegCM3 modeline göre ölçülen değere oranla azalış 

göstermektedir. 

Günümüzde ölçülen ile modellerin gelecek yıllar için kestirdiği biyokütle Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Farklı Bölgesel İklim Modellerine ait Biyokütle (kg/ha) 

Terch-Rams sonuçlarına göre biyokütlede gelecek yıllarda yaklaşık %8’lik bir artış beklenirken, RegCM3 

modeli ise %38 azalış olacağı sonucunu ortaya koymuştur. Baydar, 2012 yapmış olduğu çalışmada bitki büyüme 

modelinde sadece sıcaklık artışı olup CO2 konsantrasyonunun sabit olduğu koşullarda pamuk bitkisinin 

biyokütlesinde yaklaşık %21’lik azalmanın olacağı sonucuna varmıştır.  

Pima pamuğu üzerinde Reddy ve ark. (1995) yaptıkları diğer çalışmada ise CO2 konsantrasyonunda ki 

artışın pima pamuğunda daha fazla koza oluşumuna neden olduğu sonucuna varmışlardır. 

Gelecek yıllarda modellerin kestirdikleri yaparak alan indeksleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Farklı Bölgesel İklim Modellerine ait Yaprak Alan İndeksi (cm2/cm2) 

Ölçülen koşullarda yaprak alan indeksi en yüksek 212. günde 3,37 cm2/cm2 iken gelecek yıllarda Terch-

Rams modelinde gelecek yıllarda yaklaşık %19 azalma olacğaı sonucuna varılırken RegCM3 sonuçları ise yaklaşık 

%35’lik bir azalma olacağı sonucuna varmıştır.  

Tam sulama koşullarında modellerin gelecek yıllara ait bitki boylarını kestirimi Şekil 4’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Farklı Bölgesel İklim Modellerine ait Bitki Boyu (cm) 

Her iki bölgesel iklim modeli de en fazla bitki boyunun yılın 248. Gününde olacağı sonucuna varmıştır. 

Reddy ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada, artan CO2 koşullarında pamuk bitkisinin ışıktan %15-40 daha fazla 

yararlandıklarını ve buna bağlı olarak daha hızlı büyüyerek bitki boylarında artış olacağını ancak bu artışın hasat 

döneminde bitki boylarındaki farkın %5 seviyesinde kalacağını belirlemişlerdir.Terch-Rams modeli, RegCM3 modeline 

göre daha hızlı bitki boyunda artış elde etmiştir. 

Her iki modelin kestirdiği bitki su tüketimleri Şekil 5’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 5. Farklı Bölgesel İklim Modellerine göre Bitki Su Tüketimleri (mm/gün) 

21 Haziran ilk çiçek açma tarihinden ilk pamuk elmalarının oluştuğu tarihe kadar her iki bölgesel iklim 

modeli birbirine yakın ET değerleri vermiştir. Yine ilk elmaların oluşumunda sonra RegCM3 modeli çok düşük ET 

değerleri verirken Terch-Rams modeli ise günümüzde ölçülen değerlere yakın sonuçlar vermiştir. 

Sau ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada DSAAT içerisinde FAO-56 Penmann Monteith  önteminin soya 

fasülyesi için en iyi sonuçları verdiğini belirtmişlerdir 

2070-2079 yıllarında iklim değişikliklerine bağlı olarak pamuk bitkisinin su tüketim değerlerine göre 

gelecek yıllarda özellikle ilk çiçek açmanın olduğu yılın 170. günü ile hasat zamanına yakın yılın 230. gününde, 

günümüz koşullarına bir farklılığın olmayacağı sonucuna varılmıştır.  

Hunsaker ve ark. (1994) yaptıkları çalışmada CO2 konsantrasyonunun 370 ppm’den 550 ppm’e çıkarıldığı 

koşullarda pamuk bitkisinin su tüketim değerlerinde %5 önem seviyesinde bir farklılık olmadığını ve CO2 miktarındaki 

artışın bitki su tüketimini artırmayacağını belirlemişlerdir. 

Günümüzde ölçülen sonuçlar ile iki modelin kestirdiği gelecek yıllardaki bitki büyüme dönemleri Şekil 6’da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Günümüz ve gelecek koşullarda bitki büyüme dönemleri (gün) 

Projenin yürütüldüğü tarihlerde ilk çıkış yılın 133. Gününde olurken her iki bölgesel iklim modeli de yılın 

129. gününde çıkış olacğaını kestirmiştir. İlk çiçek açma tarihlerinde ise her iki model arasında 1 gün fark 

bulunmuştur. İlk koza tarihlerinde bir gün fark varken hasat tarihlerinde ise RegCM3 modeli Terch-Rams’e göre 18 

gün daha geç hasat olacğaını sonucuna varmıştır.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Bitki büyüme modelleri, belirli bitkiler için geleceği tahmin etmekte kullanılan araçlardır. Gelecekteki olası 

iklim şartlarını tahmin etmekte kullanılan bölgesel iklim modellerinin doğruluğu ve bitkilerin gelecekteki iklim 

şartlarına gösterecekleri tepkilerin kestirimi, iklim değişikliğinden önemli derecede etkilenecek olan ülkemiz için 

önemli bir durum teşkil etmektedir. Bitki büyüme modellerinin çıktılarının günümüz arazi verileri ile test edilip 

doğrulanması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bitki büyüme modelleri gerçek veriler ile ne kadar iyi 

doğrulanabilir ise gelecekte yapılacak tahminlerde o derecede doğru olacaktır. Farklı bitki büyüme modelleri ile yine 

farklı bölgesel iklim modellerinin geliştirilmesi, gelecek yıllarda iklim değişikliğinin tarım üzerinde nasıl bir etki 

oluşturacağına dair yol gösterebilmektedir. Farklı modeler bitkiler üzerinde farklı etkiler verebilmekte olup bu durum 

gerek bitki büyüme modellerinin gerekse bölgesel iklim modellerinin doğruluğunun ve kullanılabilirliğinin önemini 

daha da belirgin hale getirmektedir.  

Model çalışmalarında en önemli sorunlardan birisi veri tabanı sorunudur. Eldeki verilerin doğruluğu eksik 

verilerin tamamlanması gibi konulara önem verilmeli ve bu tür çalışmalar için gerekli birimlerde veri tabanı 

merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Sadece pamuk bitkisi için değil tüm bitkilere dair yukarıda belirtilen 

ölçülerde gelecek tahminleri yapılarak, bu tahminlere göre önümüzdeki yıllarda eylem planları oluşturulmalı ve 

gerekli tedbirler alınmalıdır. Yapılan model çalışmaları gelecek yıllarda iklim değişikliğinin bitkiler üzerinde olumlu 

veya olumsuz etkiler yaratacağını ortaya koymaktadır. Özellikle yağış ve sıcaklıklardaki değişimlerin yanında CO2 

miktarındaki artışın bitkiler üzerindeki etkileri tahmin edilerek geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)  tarafından desteklenen “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim 

Projesi çerçevesinde vejetasyon etütleri yapılan mera alanlarından alınan toprak örneklerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi 

çalışmasının Bilecik ili kısmını içermekte olup, çalışmada, meralar “Nispeten Homojen Ekolojik Alan” esasına göre sınıflandırma yapılmış, Coğrafi 

Bilgi Sistemleri yardımıyla iklim, toprak ve topoğrafik haritalar çakıştırılarak homojen ekolojik alanlar belirlenmiş ve bu alanlar üzerinde alansal 

dağılıma bağlı olarak belirlenen noktalardan vejetasyon ölçümleri yapılarak her bir Homojen Alan için vejetasyon kümeleri (tipleri) tespit edilmiştir. 

Bu esaslara göre belirlenen homojen alanlardan Bilecik ili 7(yedi) farklı homojen alan ihtiva etmektedir. Duraklarda elde edilen bilgiler ışığında her 

bir farklı mera sınıfının oluşumuna etki eden fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mera, Toprak, Fiziksel, Kimyasal, Özellik, Bilecik 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF IN 

BİLECİK PROVINCE 

ABSTRACT 

This study is subsidiary part of “Use and Management of National Grassland Project” supported by TUBİTAK. In this study 

determination of physical and chemical characteristics of soil were aimed. Homogenous areas were determined by over lagging soil and 

topographical maps with of GIS. By making vegetation measurements certain points, vegetation groups were created for each homogenous area. 

Results reveled that Bilecik province has 7 different homogenous area is in view of results, soil characteristics consist different grassland groups 

and correlations between characters were determined. 

Keywords:  Rengland, Soil, Physical, Chemıcal, Properties 

GİRİŞ 

Ülkemiz konumu itibariyle değişik iklim, jeolojik yapı en önemlisi de bitki zenginliğindeki farklılıkla kıtalarla 

kıyas kabul etmeyecek konumdadır. Ancak sahip olduğumuz zenginliklerimizi kullanırken sürdürülebilirliğine dikkat 

etme ve akılcı kullanma durumu ortaya çıkmaktadır. Bu zenginliklerimizden biriside mera alanlarımızdır. Günümüze 

kadar bu kadar hor kullanılan istismara açık başka bir alan tarif etmek zordur. Ülkemizin yaklaşık beşte birlik kısmını 

oluşturan kaynaklarımızın hak ettikleri değere kavuşması, sürekli-akılcı kullanımının planlanması geleceğe miras 

bırakma düşüncesi ile arzı gerekmektedir. Meralarımızın iyileştirilmesi ve kullanımına yönelik başlatılan çalışmalar 

hızla devam etmektedir. 

Bu manada; Bilecik ilinde mevcut 24 mera alanından alınan toprak örnekleri üzerinde bazı fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin belirlenmesi çalışması yapılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma yapılan Bilecik İlinin toplam yüzölçümü 430.200 ha olup, bunun 140.743 ha ‘ ı tarım arazisi,  orman 

alanlarının oranı yüksek 217.711 ha. (%50);  mera alanlarının oranı ise çok düşüktür 10.660 ha. (%2) ve Çayır 

alanlarının alanı 15.890 ha. % 4, çayır mera toplamı ise 26.550 ha. % 6 olarak dağılım göstermektedir(Anonim,2005). 

Tarla arazisi 51.304 ha olup, tarım alanları içindeki oranı % 60,4, Nadas 14.625ha. % 17,2, Sebze bahçeleri 

7.821ha. % 9,2 ve Meyve-Bağ Arazisi 11.145 ha. % 13,2 olarak tespit edilmiştir(TÜİK, 2011). 
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Grafik: 1. Bilecik İli Genel Arazi Dağılımı 

 

Bilecik İli topraklarında bitki yetişmesini ve tarımsal kullanımı kısıtlayan erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, drenaj 

bozukluğu, tuzluluk ve sodiklik gibi etkinlik dereceleri yer değişen bazı problemler bulunmaktadır. 

Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Bilecik İli arazilerinin 

%72,8’i (315.000 ha.) orta şiddetli ve çok şiddetli erozyona maruzdur. Yanlış arazi kullanımı, yanlış tarım tercihleri bu 

erozyon tehlikesini daha da ciddi ve endişe verici seviyelere ulaştırmıştır(Anonim,2005). 

İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik özelliklere sahip toprakların 

oluşumuna neden olmuş olup, ilin Meraların Ortalama Yıllık Yağış Miktarları (mm) 385 – 630 mm arasında 

değişmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

1. Materyal  

“Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamında, Bilecik ili homojen alan olarak belirlenen mera 

alanlarından 25 cm derinlikten 24 adet toprak örneği alınmıştır. Aynı zamanda vejetasyon etüdü yapılan bu 

alanlardan alınan toprak örneklerinde, fiziksel ve kimyasal kalite parametreleri; suyla doygunluk, nem karakteristik 

değerleri, bünye, hidrolik iletkenlik, hacim ağırlığı, toprak reaksiyonu, tuz, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç 

belirlenmiştir.  

2. Yöntem 

Nispeten Homojen Ekolojik Alanların Belirlenmesi 

Toprak, topoğrafik(yükseklik, yön v.b) ve iklim özelliklerinin( yağış, buharlaşma, sıcaklık v.b) birbirine 

benzerlik gösterdiği mera alanlarının bulunduğu çevre Nispeten Homojen Ekolojik Alan olarak tanımlanır. Bu alan 

içindeki meralar üzerindeki sınıf farklılığı otlatma şiddetinin etkisine bağlı olarak meydana geleceği varsayımından 

hareketle, Etkin bir örnekleme için vejetasyondaki potansiyel farklılıkların yerinin bilinmesi gerekir. Bitki dağılımını ve 

bolluğunu etkileyen en önemli faktörler sıcaklık, nem, besin elementi ve ışıktır. Bunlar yağış dağılımı, toprak ve yöney 

haritaları ile değerlendirilebilir. Bu katmanlar GIS ortamında birleştirilerek benzer çevre şartlarına sahip alanlar elde 

edilebilir (Neldner ve Clarkson.,1995; Margules ve Redhead, 1995).  Bu alanlar benzer bitki topluluklarını içerirler.  

Homojen alanları belirlemede kullanılacak temel parametre iklim verileri olmuş. Bunun için Devlet 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tüm Türkiye’ye için koordinatları bilinen iklim istasyonlarına ait uzun yıllar 

ortalaması iklim değerleri alınmıştır. İstasyon verilerinden faydalanarak FAO–56 Penman-Monteith (FAO–56 PM), 

Jensen-Haise and Hargreaves modeline göre Yıllık Potansiyel Evapotransprasyon hesaplanmış. Noktasal iklim 

değerleri topografik etkiyi dikkate alan enterpolasyon modelleri (Hutchinson, 1995; McKenney 2001;Güler ve 

ark.2007) ile tüm alana yayılarak CBS ortamında raster tabanlı iklim yüzey katmanları elde edilmiştir. Modelde DEM 

olarak 90 m çözünürlüklü SRTM verisi ve daha fazla detaylı çalışma gerektiren alanlarda Harita Komutanlığının 

ürettiği 1:25.000 ölçekli sayısal yükseklik paftaları kullanılmıştır. Sayısal yükseklik verisinden yükseklik, bakı, eğim 

haritaları oluşturulmuş.  Elde edilen bu veriler iklim parametrelerinden üretilen katmanlarla CBS ortamında 

modellenerek örnekleme yapılarak homojen alanlar belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede FAO (1983, 1984, 1991) 

yönteminden faydalanılmıştır. Nispeten homojen ekolojik alanların miktarı ve dağılımını belirlemek için uydu 
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görüntüleri, Türkiye sayısal toprak veri tabanı, CORINE arazi kullanım durumu haritası, 1:100 000 ölçekli sayısal 

orman paftaları kullanılmıştır.   

Mera Durumu Sınıfının Belirlenmesi 

Mera Kanunu Yönetmeliğinde Dyksterhuis (1949) tarafından ABD için önerilen yöntem esas alınmıştır. Bu 

yöntem bu gün ABD tarafından bitki sıklığı konusunda fikir vermediği gerekçesi başta olmak üzere bir takım 

eksiklikler nedeniyle terk edilmiştir. Diğer yandan ülkemiz meralarının klimaks türleri hakkında da yeterli veri tabanı 

yoktur. Bu nedenle Mera Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen sınıflamanın harfiyen yapılması bilimsel açıdan mümkün 

değildir. Bu konu ile ilgili olarak Koç ve ark. (2003) tarafından ülkemiz meralarının durum sınıflaması için önerilmiş 

olan yöntem hem mera kanunu yönetmeliğine, hem de günümüzde dünyadaki mera durum sınıflaması yöntemleri 

ile uyumlu bir yaklaşım göstermektedir. Bu nedenle mera durum sınıflamasında Koç ve ark. (2003)’nın önerdiği 

yöntem izlenmiştir. 

Mera Bilgilerinin Toplanması 

Çalışma alanlarının koordinatları Global Positioning System (GPS) cihazı, eğim durumu Klinometre ile 

alınmıştır. 

Toprak Örneklerinin Alınması ve Analizi 

Her bir duraktan alınan toprak örneklerinde ( 0–20 cm.) fiziksel ve kimyasal özellikler belirlenmiş ve analiz 

sonuçları uluslararası kritik değerleri ile karşılaştırılarak. Vejetasyon tipleri ile toprak özellikleri arasında ilişki ortaya 

konulmuştur. Fiziksel ve kimyasal kalite parametreler; suyla doygunluk, nem karakteristik değerleri, bünye, hidrolik 

iletkenlik, hacim ağırlığı ve toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik organik madde, fosfor, potasyum ve kireç 

belirlenmiştir.  

Araştırma alanından alınan topraklar 0-25 cm toprak derinliğini temsilen çelik kürekler ile alınıp kurutulmuş, 

2 mm’lik eleklerden geçirildikten sonra projenin gerektirdiği analizlere hazır hale getirilmiştir.  

Suyla Doygunluk (%): Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde toprağa doyuncaya kadar saf su ilave 

edilmek suretiyle tayin edilecek ve % olarak ifade edilmiştir. 

Toprak Reaksiyonu (pH): Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde hazırlanan suyla doygun toprakta 

cam elektrotlu  pH-metre ile tayin edilmiştir. 

Toplam tuz (%): Kondaktivite aleti ile suyla doygun toprakta elektriksel geçirgenlik ölçülerek tayin 

edilecektir (Soil Survey Staff 1951).  

Kireç (%) : Çağlar (1949) tarafından ifade edildiği şekilde Scheibler kalsimetresi ile tayin edilecek % olarak 

ifade edilmiştir. 

Organik Madde (%): Ülgen ve Ateşalp (1972) tarafından bildirildiği şekilde modifiye Walkley – Black 

yöntemine göre tayin edilecek, sonuçlar % olarak ifade edilmiştir. 

Yarayışlı Potasyum (kg P2O5 da-1) : Richards (1954) tarafından bildirildiği gibi ekstrakt çözeltisi olarak 1 N 

NH4OAc (pH 7.0) kullanılacak çözeltiye geçen potasyum alev fotometresi ile okunmuştur. 

Yarayışlı Fosfor (kg P2O5 da-1) : Olsen (1954)Toprakta bulunan fosforu 0.5 M Sodyumbikarbonat (pH 8.5) 

çözeltisi ile açığa çıkarmak ve çözeltiye geçirmek, çözeltiye geçen fosforu mavi renk oluşturan bir ortamda bağlayıp 

indirgeyerek elde edilen mavi rengin yoğunluğunun spektrofotometrede okuyarak ifade edilmiştir.  

Analiz ve değerlendirme  

Toprağın suyla doygunluk yüzdeleri ve bunlara karşılık gelen bünye sınıfları aşağıdaki Çizelge 1’de 

verilmiştir.  
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Tablo: 1. Toprağın suyla doygunluğuna göre bünye sınıfları (Ülgen ve Yurtsever,1995)      

Suyla doygunluk  (%) Değerlendirme 

<30 Kumlu 

30-50 Tınlı 

50-70 Killi-tınlı 

70-110 Killi 

>110 Ağır Killi 

Ölçülen pH değerleri Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır değerlerine göre sınıflandırılacaktır 

(Çizelge’2).  

Tablo: 2. pH değerlerine göre toprağın reaksiyon durumu             

pH Değerlendirme 

<4.50 Kuvvetli asit 

4.50-5.50 Orta asit 

5.50-6.50 Hafif asit 

6.50-7.50 Nötr 

7.50-8.50 Hafif alkali 

>8.50 Kuvvetli alkali 

Toplam tuz değerleri Çizelge: 3’de belirtildiği gibi sınıflandırılacaktır (Ülgen ve Yurtsever, 1995).   

Tablo: 3. Toprakların toplam tuz değerlerine göre tuzluluk derecesi 

Toplam tuz  (%) Değerlendirme 

0.00-0.15 Tuzsuz 

0.15-0.35 Hafif tuzlu 

0.35-0.65 Orta derecede tuzlu 

>0.65 Çok tuzlu 

Kireç değerlerinin sınıflandırılması Çizelge 4’ de verilmiştir.  

Tablo: 4. Toprakların kireç içeriklerine göre durumları  (Ülgen ve Yurtsever, 1995) 

Kireç içeriği   % Değerlendirme 

<1.0 Az kireçli 

1.0-5.0 Kireçli 

5.0-15.0 Orta kireçli 

15.0-25.0 Fazla kireçli 

>25.0 Çok fazla kireçli 

Topraklar organik madde içeriklerine göre Çizelge 5’te belirtilen sınır değerlerine göre sınıflandırılarak, 

değerlendirilecektir.  

Tablo: 5. Organik madde içeriklerine göre toprakların değerlendirilmesinde kullanılan sınır değerler (Ülgen ve Yurtsever, 1995) 

Organik madde   % Değerlendirme 

<1.0 Çok az 

1.0-2.0 Az 

2.0-3.0 Orta 

3.0-4.0 İyi 

>4.0 Yüksek 

Belirlenen fosfor miktarları Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır değerlerine göre 

sınıflandırılacaktır (Çizelge:6).    

Tablo: 6. Toprakların fosfor içeriklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan sınır değerler 

Alınabilir P2O5  Kg/da  Değerlendirme 

0-3 Çok az 

3-6 Az 

6-9 Orta 

9-12 Yüksek 

>12 Çok yüksek 
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Toprakların potasyum içeriklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan sınır değerler ise Çizelge 7’de 

verilmiştir (Ülgen ve Yurtsever, 1995).  

Tablo: 7. Toprakların potasyum içeriklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan sınır değerler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Alınabilir K2O   Kg/da  Değerlendirme 

0-20 Az 

20-30 Orta 

30-40 Yeter 

>40 Fazla 

Fiziksel Analiz Metotları 

Bünye :   

2 mm den elenen hava kuru toprak örnekleri organik madde ve demir giderildikten sonra toprak disperse 

edilmiş, hidrometre yöntemi kullanılarak çökme prensibine göre toprak taneciklerinin ağırlıkça yüzdeleri 

belirlenmiştir (Bouyoucos 1951). 

Hidrolik iletkenlik:  

Bozulmuş toprak örneklerinde topraklar hidrolik iletkenlik silindirlerine üç aşamada eklenerek sıkıştırılmış, 

hidrolik iletkenlik setine yerleştirilerek su ile doymaları sağlanmıştır. Daha sonra yine sabit seviyeli hidrolik iletkenlik 

seti kullanılarak belirli zaman içerisinde toprak kolonundan geçen su miktarı ölçülerek belirlenmiştir (Klute ve 

Dirksen 1986). 

Hacim ağırlığı:  

Toprak örnekleri hacmi belli silindirlere üç aşamada sıkıştırılmış ve fırında 105 0C de 24 saat kurutularak 

kuru toprağın toplam hacme oranlanmasıyla hesaplanmıştır (Blake ve Hartge 1986). 

Nem karakteristik değerleri:  

Tarla kapasitesi ve sürekli solma noktası değerleri topraklar suyla doyduktan sonra tarla kapasitesi değeri 

için(0,33atm), sürekli solma noktası değeri için (15atm) basınç uygulayan sistem içerisinde seramik levhalar 

kullanılarak belirlenmiştir(U.S.Salinity Lab. Staff 1954). 

Genel Toprak ve Topografya Özellikleri ile Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Etüt Yapılan Mera Alanlarındaki Büyük Toprak Gurupları 

Mera alanlarında çalışma yapılırken farklı özellikler sahip olan Bilecik ili coğrafik bölgelerindeki büyük toprak 

guruplarının üzerinde oluşan meralarla ilgili bilgileri zenginleştirmek ve ilişkileri ortaya koymak açısından 

araştırmacı/uygulayıcı açısından faydalı olacaktır. 

Grafik: 2. Mera Alanlarındaki Büyük Toprak Gurupları 
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Tablo: 8. Büyük Toprak Gurupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu 

Büyük Toprak Gurupları ve Eğim -Derinlik Kombinasyonu 

Su ile 

Doymuşluk 

Sınıfları 

Su ile Doymuş 

Toprakta pH 

Sınıfı 

Adet % 

Alüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm Killi - Tınlı Hafif Asit 1 4.2 

Kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12,  

çok sığ 20-0cm 

Killi - Tınlı 

Tınlı 
Hafif Alkali 2 8.3 

Kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12, 

 sığ 50-20cm 
Killi - Tınlı 

Nötr 

Hafif Alkali 
2 8.3 

Kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20,  

çok sığ 20-0cm 
Killi - Tınlı Hafif Alkali 1 4.2 

Kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20,  

litozolik 
Killi - Tınlı Hafif Alkali 4 16.7 

Kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20,  

sığ 50-20cm 
Tınlı Killi 

Hafif Asit 

Nötr 
2 8.3 

Kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30,  

litozolik 

Killi - Tınlı 

Tınlı 
Hafif Alkali 2 8.3 

Kahverengi orman toprakları, Eğim f %30+, litozolik Killi Hafif Alkali 1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12,  

orta derin 90-50 cm 

Killi - Tınlı 

 

Hafif Asit 

 
1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12,  

sığ 50-20cm 
Tınlı Hafif Asit 1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20, çok sığ 20-0cm 
Killi - Tınlı 

 

Hafif Alkali 

 
1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20, litozolik Killi - Tınlı Hafif Asit 2 8.3 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm 
Killi - Tınlı 

 

Hafif Asit 

 
1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, litozolik Tınlı Hafif Alkali 1 4.2 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim f %30+, 

 çok sığ 20-0cm 
Killi Nötr 1 4.2 

Kireçsiz kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm Killi - Tınlı Hafif Alkali 1 4.2 

 

Büyük Toprak Gurupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu Durumu 

Bilecik ili meralarının büyük toprak gurupları ve eğim derinlik kombinasyonu yönünden değerlendirilmesi 

gerektiğinde; 

İlk büyük toprak gurubunun genellikle taze tortul depozitler üzerinde oluşan katmanları bulunmayan genç 

topraklardır, bu alanlarda katmanlar bulunsa bile, çok zayıf gelişmiştir; buna karşılık, değişik özellikte mineral katlar 

bulunur. Bu topraklar çoğunlukla taban suyunun etkisi altında kalırlar. Her türlü tarıma uygun olan bu topraklar, 

iklimin elverdiği bütün kültür bitkilerini yetiştirmeğe müsaittirler. Verimleri değişken olan alüviyal topraklar 

gurubunda, eğimin düz düze yakın(%0-%2,), derinliğin çok sığ (20-0cm), su ile doymuşluk sınıfının killi – tınlı, su ile 

doymuş toprakta pH sınıfı olarak ta hafif asitli karakterde alanlardır. 

İkinci gurupta yer alan meraların ise yüksek kireç içeriğine sahip ana madde üzerinde oluşmuş, Zayıf 

gelişmiş katmanlara sahip, Reaksiyonları nötr veya kalevi olan, Alt toprağın aşağı kısımlarında kireç birikmesi görülen. 

Drenajları iyi, orta kuşağın nemli bölgelerinde geniş yapraklı ormanlarla kaplı alanlarında görülür. Humus bakımından 

zengin ve verimlidir. Ülkemizde İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde (1000–1200 m), Karadeniz’in geniş bir 

bölümünde, Marmara’da Yıldız ve Samanlı Dağlarında, Akdeniz’de Güneydoğu Toroslar üzerinde ormanlarla kaplı 

bölgelerde görülen büyük toprak guruplarından kahverengi orman toprakları gurubunda, eğimin orta eğimli(%6-

%12), derinliğin çok sığ (20 0cm) , su ile doymuşluk sınıfı tınlı, killi–tınlı, su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif 

alkali karakterde,  

Üçüncü gurupta yer alan meraların ise büyük toprak guruplarından kahverengi orman toprakları 

gurubunda, eğimin orta eğimli(%6-%12), derinliğin sığ (50-20cm), su ile doymuşluk sınıfı tınlı,  killi – tınlı, su ile 

doymuş toprakta pH sınıfı olarak nötr hafif alkali karakterde,  

Sonraki gurupta yer alan meraların kahverengi orman toprakları gurubunda, eğimin dik eğimli (%12-%20), 

derinliğin çok sığ (20-0cm), su ile doymuşluk sınıfının killi – tınlı, su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali 

karakterde,  
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Bir diğer gurubun yine kahverengi orman toprakları gurubunda, dik eğimli (%12-%20), litozolik, su ile 

soymuşluk sınıfının killi – tınlı, su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali karakterde, 

Takibeden gurup ise kahverengi orman toprakları gurubunda,  eğim dik (%12-%20), derinlik sığ (50-20cm), 

su ile doymuşluk sınıfının tınlı,–killi, su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif asit, nötr karakterde, 

Yedinci gurup ise yine kahverengi orman toprakları gurubunda,  eğim çok dik eğimli(%20-%30), litozolik, su 

ile doymuşluk sınıfının tınlı, killi-tınlı su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali karakterde   

Sekizinci gurupta yer alan mera toprakları ise kahverengi orman toprakları büyük toprak gurubunda, eğim 

çok dik(%30+), litozolik, su ile doymuşluk sınıfı killi, su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali, 

Bir diğer gurup topraklarda ise üstte koyu renkli bir kat ve altta bundan biraz farklı bir kat bulunan kireçsiz 

ve reaksiyon asit, nötr veya kalevi topraklar olmakla birlikte fazla verimli olmayan kireçsiz kahverengi orman 

toprakları gurubudur, orta eğimli(%6-%12), orta derin(90-50 cm), su ile doymuşluk sınıfı killi-tınlı,  su ile doymuş 

toprakta pH sınıfı olarak hafif asit, 

Onuncu gurupta ise kireçsiz kahverengi orman toprakları gurubunda olup, orta eğimli(%6-%12), derinlik sığ 

(50-20cm), su ile doymuşluk sınıfı tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif asit, 

Sonraki gurup yukarıda olduğu üzere kireçsiz kahverengi orman toprakları, eğim dik (%12-%20), derinlik 

çok sığ (20-0cm), su ile doymuşluk sınıfı killi-tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali karakterde, 

Takibeden gurup yine kireçsiz kahverengi orman toprakları gurubunda, eğim; dik (%12-%20), litozolik, su ile 

doymuşluk sınıfı killi-tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif asit karakterde, 

Diğer bir gurup ise; kireçsiz kahverengi orman toprakları eğim; çok dik eğimli(%20-%30), derinlik çok sığ(20-

0cm), su ile doymuşluk sınıfı killi-tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif asit karakterde, 

Bu gurupta da büyük toprak gurubu sınıfı olarak kahverengi orman toprakları olup, eğim çok dik 

eğimli(%20-%30), litozolik, su ile doymuşluk sınıfı tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali 

karakterde,  

Sondan bir önceki gurubun değerlendirilmesinde ise; kombinasyon kireçsiz kahverengi orman toprakları, 

eğim; çok dik(%30+),derinlik; çok sığ (20-0cm), su ile doymuşluk sınıfı killi ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak 

nötr karakterde, 

Son gurup ise; kireçsiz kahverengi topraklar, eğim; orta eğimli(%6-%12), derinlik; sığ (50-20cm), su ile 

doymuşluk sınıfı killi-tınlı ve su ile doymuş toprakta pH sınıfı olarak hafif alkali karakterde bir kombinasyon ortaya 

çıkmıştır. 

Kimyasal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Vejetasyon etüdü yapılacak her bir duraktan alınan toprak örneklerinde ( 0–25 cm.) fiziksel ve kimyasal 

özellikler belirlenerek aralarındaki ilişkiler incelenecektir. 

Kimyasal Analiz Metotları 

Analiz ve değerlendirme  

Toprağın suyla doygunluk yüzdeleri ve bunlara karşılık gelen bünye sınıfları (Ülgen ve Yurtsever, 1995) ( 

suyla doygunluk (%)  <30 ise Kumlu, 30-50 arasında ise Tınlı, 50-70 arası ise Killi-tınlı, 70-110 arası ise; Killi ve >110 

ise Ağır Killi) olarak nitelendirilecektir. 

Ölçülen pH değerleri Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır değerlerine göre 

sınıflandırılacaktır. (pH <4.50 ise Kuvvetli asit, 4.50-5.50 ise Orta asit, 5.50-6.50 arası ise Hafif asit, 6.50-7.50 ise Nötr 

ve 7.50-8.50 arası ise Hafif alkali).  

Toplam tuz değerleri (Ülgen ve Yurtsever, 1995)’e göre (%) olarak;(0.00-0.15 ise Tuzsuz, 0.15-0.35 ise Hafif 

tuzlu, 0.35-0.65 arası Orta derecede tuzlu ve >0.65 ise Çok tuzlu) değerlendirilecektir. 

Kireç değerlerinin sınıflandırılmasında ise  (Ülgen ve Yurtsever, 1995) ‘in değerleri esas alınarak( Kireç içeriği 

(%) olarak değerlendirilmiş,   <1.0  ise Az kireçli, 1.0-5.0 ise Kireçli, 5.0-15.0 ise Orta kireçli, 15.0-25.0 ise Fazla kireçli 

ve >25.0 ise Çok fazla kireçli) değerlendirilmiştir.  

Topraklar organik madde içeriklerine göre (Ülgen ve Yurtsever, 1995)( Organik madde(%)   <1.0 ise Çok az, 

1.0-2.0 arası Az, 2.0-3.0 arası Orta, 3.0-4.0 arası İyi ve >4.0 ise Yükse) değerlendirilecektir.  

Belirlenen fosfor miktarları Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır arasında( Alınabilir P2O5 

Kg/da.   0-3 ise Çok az, 3-6 arası Az, 6-9 arası Orta, 9-12 arası Yüksek ve >12 ise Çok yüksek) değerlendirilecektir. 
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Toprakların potasyum içeriklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan sınır değerler  (Ülgen ve Yurtsever, 

1995).’e göre alınabilir K2O Kg/da  0-20 arası Az, 20-30 arası Orta, 30-40 arası Yeter ve >40  ise fazla miktarda 

değerlerle değerlendirilecektir. 

Fiziksel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Fiziksel Analiz Metotları 

Bünye :  (Bouyoucos 1951).’e göre,  Hacim ağırlığı :  (Blake ve Hartge 1986).’ya göre,  Nem karakteristik 

değerleri:  (U.S.Salinity Lab.Staff 1954).’e göre değerlendirilecektir. 

SONUÇLAR:  

Türkiye’deki 265 meteoroloji istasyonundan elde edilen İklim Verileri (- Minimum Sıcaklık (en soğuk ay)- 

Yağış (yıllık toplam)- Evapotransprasyon (yıllık toplam); Toprak Haritaları (Büyük toprak grupları); Topoğrafik Veriler (- 

Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) – Eğim – Bakı) kullanılmış, Yükseklik verisi SRTM sayısal arazi modeli verisinden 

hazırlanmış ve yedi yükseklik sınıfına ayrılmıştır. Elde edilen kuraklık indeks katmanı altı sınıfa ayrılmış ve yedi sınıflı 

yükseklik katmanı ile birleşim haritası elde edilerek ülkemiz için 37 homojen alan oluşturulmuştur. (Yıldız ve ark. 

2009) bu alanları gösterir harita Şekil:1 de verilmiştir. 

Şekil: 1.  Türkiye Homojen Alan Haritası 

 

Şekil: 2.  Bilecik İli Homojen Alan Haritası 

 

Bu manada Bilecik için de homojen alanlar oluşturulmuş olup, 18 homojen alan belirlenmiştir(Şekil 2). 
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Şekil: 3. Bilecik İli Mera Durum Haritası 

 

Şekil: 4. Bilecik İli Mera Alanları Haritası 

 

Mera Durum Sınıfı 

İlimiz 10.660 Ha. Mera varlığına sahip olup,  Mera Durum sınıfı ile ilgili olarak ise; 2 farklı mera durum sınıfı 

oluşmuş olup, orta mera 18 (% 75) adet ve zayıf mera ise 6 (% 25) adet olarak belirlenmiştir. 

Tablo: 9. Bilecik İli Mevcut Meraların Durum Sınıfları 

Bilecik İli Mevcut Meraların Durum Sınıfları 

Homojen Alan Numarası Mera Durum sınıfı Toplam 

 Orta 18 

Zayıf 6 

 Toplam 24 
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Tablo: 10. Homojen Alan Kodları ve Kapladığı Alanlar. 

Homojen Alan Kodu Alan (m2) Alan (ha) Alan (%) 

111 294507166 29451 7,04 

112 89946419 8995 2,15 

121 249396679 24940 5,96 

135 66002272 6600 1,58 

211 629438720 62944 15,05 

212 524709571 52471 12,54 

213 346916 35 0,01 

221 592502261 59250 14,16 

222 599360207 59936 14,33 

223 962433 96 0,02 

235 171704695 17170 4,10 

311 260919006 26092 6,24 

313 124002055 12400 2,96 

321 243871509 24387 5,83 

323 118528037 11853 2,83 

335 48106264 4811 1,15 

1121 41733933 4173 1,00 

1221 127098537 12710 3,04 

Toplam 4183136680 418314 100,00 

Bu manada; ilimizde ise 18 adet homojen alan oluşmuş olup, homojen alanlar kuraklık, bakı ve yükseklik 

değerlerinin tabakalanması neticesinde elde edilmiş olup, Tablo.10’ da verilmiştir. Mera alanları 7 farklı homojen 

alanda yer almaktadır.  

Grafik: 3. Bilecik İli Meralarının Yöney Durumları  

 

Çalışma alanında bulunan meraların yöney durumları incelendiğinde 4 adet meranın Doğu, 4 adet meranın 

Güney, 7  adet meranın Batı ve 9 adet meranın da Kuzey bakılı olduğu,  

  



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

102 
 

Grafik: 4. Bilecik İli Meralarının Eğim durumu 

 

Eğim Durumu 

Çalışma alanı meralardan 1 âdetinin dik eğimli(%12-19) arasında, 7 adetinin orta eğimli(%6-11) arasında, 

yine 7 adetinin çok dik eğimli(%20-29) arasında ve 9 adet meranın ise arızalı (%30+) eğimde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo: 11. Bilecik İli Meralarının Tarla Kapasitesi % Sınıfı 

Durak No Lab. kod Yılı Bünye Satu. 

Toplam 

Tuz 

% 

pH 

Kireç 

(CaCO3) 

% 

Yarayışlı 

Fosfor 

(P2O5) 

(kg/da) 

Yarayışlı 

Potasyum 

(K2O) 

(kg/da) 

Organik 

Madde 

% 

Mera 

Durum 

Sınıfı 

BLC001 2010 - 2437 2010 L 52 0.04 7.54 2.59 2.25 43.01 2.71 Orta 

BLC002 2010 - 2438 2010 SiC 63 0.05 8.15 6.29 0.80 123.18 2.03 Orta 

BLC003 2010 - 2439 2010 L 48 0.03 6.08 0.00 1.04 11.09 1.49 Orta 

BLC004 2010 - 2440 2010 L 58 0.04 6.13 0.00 11.08 187.75 3.27 Orta 

BLC005 2010 - 2441 2010 C 61 0.05 7.71 1.11 4.98 157.93 2.77 Orta 

BLC006 2010 - 2442 2010 L 78 0.07 6.63 0.00 19.10 89.27 8.86 Zayıf 

BLC007 2010 - 2443 2010 C 55 0.04 6.90 0.00 5.38 126.84 3.06 Orta 

BLC008 2010 - 2444 2010 CL 55 0.05 7.78 13.32 6.34 52.61 1.49 Orta 

BLC009 2010 - 2445 2010 SL 44 0.04 6.56 0.00 3.13 26.21 1.45 Zayıf 

BLC010 2010 - 2446 2010 SCL 56 0.04 7.53 0.74 2.65 52.61 2.21 Orta 

BLC011 2010 - 2447 2010 CL 54 0.05 5.83 0.00 5.94 43.01 2.58 Orta 

BLC012 2010 - 2448 2010 L 49 0.03 5.81 0.00 4.09 14.11 0.85 Orta 

BLC013 2010 - 2449 2010 CL 46 0.02 7.90 11.84 2.17 40.74 0.96 Zayıf 

BLC014 2010 - 2450 2010 LS 46 0.02 8.00 3.70 0.64 40.74 0.83 Zayıf 

BLC015 2010 - 2451 2010 L 50 0.03 5.83 0.74 1.85 20.72 2.20 Zayıf 

BLC016 2010 - 2452 2010 L 72 0.05 6.98 0.00 13.48 45.34 0.66 Orta 

BLC017 2010 - 2453 2010 L 55 0.05 5.50 0.00 8.67 65.72 0.36 Orta 

BLC018 2010 - 2454 2010 S 36 0.01 8.25 9.25 0.56 11.09 0.31 Orta 

BLC019 2010 - 2455 2010 CL 52 0.03 8.01 12.21 1.61 68.49 0.74 Orta 

BLC020 2010 - 2456 2010 SL 52 0.04 7.77 15.54 2.17 130.55 1.43 Orta 

BLC021 2010 - 2457 2010 CL 59 0.03 7.81 5.18 1.77 38.51 1.95 Orta 

BLC022 2010 - 2458 2010 L 63 0.02 5.58 0.00 2.41 50.13 3.27 Orta 

BLC023 2010 - 2459 2010 SL 56 0.04 7.52 0.74 5.14 40.74 1.76 Zayıf 

BLC024 2010 - 2460 2010 L 70 0.04 7.86 8.88 2.73 40.74 3.83 Orta 
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Grafik:5. Bilecik İli Meralarının Tarla Kapasitesi % Sınıfı 

 

Tarla Kapasitesi Durumu 

Mera topraklarının tarla kapasitesi değerlendirmesinde üç (3) adet meranın düşük(%12.5; 6.31- 12.23), 

bünye olarak ta Tınlı, Killi-Tınlı, 13 adet mera toprağının orta(%54.2; 16.19-24.38), bünye olarak ise Tınlı, Killi ve Killi-

Tınlı olduğu, sekiz (8) adet mera toprağının yüksek(%33.3; 25.21-33.58), bünye olarak ise Killi, Killi-Tınlı olduğu 

belirlenmiştir. 

Tarla kapasitesi düşük topraklarda organik maddenin sırasıyla az ya da çok az (0.31, 0.83, 1.43) olduğu, tarla 

kapasitesi orta olan mera topraklarında organik maddenin sırasıyla çok azdan iyiye doğru arttığı(Çok Az; 0.36, 0.66, 

0.74, 0.85, 0.96, Az; 1.45, 1.49,1.76, 1.95, Orta; 2.21, İyi; 3.27, 3.27, 3.83),  yüksek olan mera topraklarında ise sırasıyla 

azdan yükseğe doğru arttığı görülmüştür(Az;1.49, Orta; 2.03, 2.20, 2.58, 2.71, 2.77, İyi; 3.06 ve Yüksek; 8.86). 

Bu açıdan incelendiğinde bünye, yapı ve toprak tanelerinin şekli ile gözenek durumuna göre, ağır bünyeli 

topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda ise düşük değerlerde olduğu söylenebilir. 

Grafik: 6. Bilecik İli Meralarının Solma Noktası % Sınıfı 

 

Solma Noktası Durumu 

Mevcut mera topraklarının solma noktası incelendiğinde 4 adet mera toprağının sırasıyla düşük solma 

noktasına (%16.7; 2.44-7.41) sahip olduğu, 13 adet mera toprağında solma noktası değerlerinin orta (%54.2; 10.07- 

13.94) olduğu,  7 adet mera toprağının ise (%29.2; 16.37-16.23)  yüksek solma noktası değerlerine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Solma noktası ağır bünyeli topraklarda yüksek, hafif bünyeli topraklarda düşük değerlerdedir. 

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

104 
 

Su ile Doymuşluk Durumu 

Bilecik ili mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfı değerlendirmesinde 3 adet meranın Killi (%12; 70-78). 

15 adet meranın (% 63;50-63). Killi Tınlı ve 6 adet meranın (% 25;36-49) ise Tınlı toprak sınıfına sahip olduğu 

belirlemiş olup, ağırlıklı olarak mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfının Killi Tınlı toprak yapısına sahip olduğu 

görülmüştür. 

Grafik: 7. Bilecik İli Mera Topraklarının Su İle Doymuşluk sınıfı  

 

Grafik: 8. Bilecik İli Mera Topraklarının Su İle Doymuş Toprakta pH Sınıfı 

 

pH Durumu 

Çalışma alanındaki toprakların pH durumları incelendiğinde 4 adedinin Nötr(%16; 6.5 – 6.9). 7 adedinin ise 

Hafif Asit (%29.2; 5.5-6.1) ve 13 adedinin ise Hafif Alkali(%54.2; 7.5-8.2) karakterinde olduğu belirlenmiştir. 

Tuzluluk Durumu 

Çalışma alanına ait toprakların toplam tuz içerikleri incelendiğinde değerler % 0.01–0.07 arasında değişmiş 

olup herhangi bir tuzluluğa rastlanmamıştır 
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Grafik: 9. Bilecik İli Mera Topraklarının Kireç Durumu 

 

Kireç (CaCO3) Durumu 

Çalışma alanındaki mera toprakları kireç yönünden ele alındığında 13 adet mera alanındaki toprakların az 

kireçli(% 54.2; 0.0–0.74). 3 adet mera alanı toprakların kireçli(% 12.5; 1.11–3.70). 7 adet mera toprağının orta kireçli(% 

29.2; 5.18–13.32) ve 1 adet mera toprağının fazla kireçli(% 4.2; 15.54)  olduğu belirlenmiştir. 

Organik Madde Durumu 

Çalışma alanındaki meralara ait toprakların organik madde miktarlarının belirlemesi çalışması neticesinde 7 

adet mera toprağının organik madde içeriğinin (% 29.2; 0.31–0.96) arasında çok az. 6 adet mera toprağının ise (% 25; 

11.43–1.96)  az organik madde ihtiva ettiği. 6 adet mera toprağının (% 25; 2.03–2.77) orta. 4 adet mera toprağında 

organik madde içeriğinin (%16.7; 3.06 – 3.83) iyi ve 1 adet mera toprağının ise(% 4.2;  8.86) yüksek organik madde 

ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Grafik: 10. Bilecik İli Mera Alanındaki Toprakların Organik Madde İçerikleri 
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Grafik: 11. Bilecik İli Meraların Yarayışlı Fosfor İçerikleri 

 

Yarayışlı Fosfor (P2O5) (kg/da) Durumu 

Çalışma alanında yer alan meraların yarayışlı fosfor içerikleri incelendiğinde 13 adet merada fosfor 

içeriklerinin çok az(%54.17; 0.64-2.73) 6 adet merada az(%25; 3.13-5.94), 2 adet merada orta(%8.3; 6.34-8.67),  bir 

merada yüksek(%4.2; 11.08) ve 2 merada ise çok yüksek(%8.3;9.10-13.48) olduğu görülmüştür. 

Grafik:12. Alanda Mevcut Meraların Yarayışlı Potasyum İçerikleri 

 

Yarayışlı Potasyum (K2O) (kg/da) Durumu 

Mevcut meraların yarayışlı potasyum içerikleri incelendiğinde 3 adet meranın az(%12.5; 11.09-14.11), 2 

adet meranın orta(%8.3; 20.72-26.21), bir adet meranın yeterli(%4.2; 38.51) ve 18 adet meranın ise fazla(%75; 40.74-

187.75) potasyum ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 
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Tablo: 12.  Alandaki Meraların Bünye Sınıfı Durumları 

BÜNYE SINIFI 

İli Bünye  Sınıfı Adet % 

       Bilecik  

  

  

  

C   = Kil 2 8,3 

CL = Killi Kumlu 5 20,8 

L    = Kumlu 10 41,7 

S    = Siltli 1 4,2 

SCL=Siltli Killi Kumlu 1 4,2 

SiC =Siltli Killi 1 4,2 

SL  =Siltli Kumlu 4 16,7 

Toplam         24  

Çalışma alanı topraklarının bünye sınıfları incelendiğinde 2 mera toprağının killi. 5 adet meraya ait toprağın 

killi kumlu. 10 adet meranın kumlu toprak yapısına sahip olduğu. bir adet mera toprağının siltli.  bir adet mera 

toprağının siltli killi kumlu. bir adet meraya ait toprağın siltli killi ve 4 adet mera toprağının ise siltli kumlu olduğu 

tespit edilmiştir. 

Grafik: 13.  Alan Topraklarının Hacim Ağırlığı (gr/cm3) 

 

Hacim Ağırlığı (gr/cm3) Durumu 

Mera topraklarının hacim ağırlıkları incelendiğinde 3 farklı sınıf oluşmuş. 10 adet mera toprağının (%41.7; 

1.3-1.40 ) gr/cm3). 9 adet mera toprağının (%37.5; 1.41-1.50 gr/cm3). 5 adet mera toprağının (%20.8; 1.53-1.64 

gr/cm3) olduğu tespit edilmiştir. 

Erozyon  Eğilim Durumu(Erodiblite) 

Bilecik ili meralarının erozyona duyarlılık durumları incelendiğinde 1 adet meranın çok az aşınabilir(%4.2; 

0.003), 1 adet meranın az aşınabilir(%4.2; 0.012), 1 adet meranın orta derecede aşınabilir(%4.2; 0.025), 21 adet 

meranın ise kuvvetli derecede aşınabilir(%87.5; 0.045) olduğu belirlenmiştir. 

Grafik: 14.  Alan Topraklarının Erodibilite (K Faktörü)  
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Tablo: 4.  Bilecik İli Mera Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arası İlişkiler 
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Toplam Tuz  % 0,688ns               
 

 

Su ile Doymuş 

Toprakta  pH 
-0,076ns -0,144ns               

Kireç(CaCO3) -0,214ns -0,238ns 0,685**             
 

 

Yarayışlı Fosfor 

(P2O5) (kg/da) 
0,650** 0,715** -0,339ns -0,363ns             

Yarayışlı Potasyum 

(K2O) (kg/da 
0,358* 0,430* 0,094ns 0,030ns 0,323ns            

Organik Madde 

% 
0,667** 0,546** -0,160ns -0,272ns 0,573** 0,320ns           

Çok İnce Kum 

% 
0,188ns -0,151ns -0,034ns 0,126ns -0,003ns -0,084ns -0,094ns          

Kum % -0,503* -0,503* 0,192ns 0,193ns -0,190ns -0,370ns -0,326ns 0,314ns        
 

 

Silt % 0,464* 0,464* -0,478ns -0,393ns 0,303ns 0,191ns 0,494* -0,057ns -0,792**       
 

 

Kil % 0,371ns 0,118ns 0,118ns 0,043ns 0,029ns 0,403* 0,074ns -0,433* -0,850 ** 0,352ns      
 

 

Nem % 0,364* 0,415* -0,092ns -0,124ns 0,208ns 0,506* 0,365ns -0,455* -0,921** 0,673** 0,831**     
 

 

Hacim Ağırlığı 

(gr/cm3) 
-0,406* -0,406* 0,178ns 0,137ns -0,239ns -0,318ns -0,305ns 0,094ns 0,918** -0,693** -0,810** -0,861**     

Tarla Kapasitesi 

% 
0,412* 0,522** -0,287ns4 -0,284ns 0,281ns 0,330ns 0,391* -0,356ns -0,948** 0,736** 0,819** 0,887** -0,907**    

Solma Noktası 

% 
0,450* 0,602** -0,216ns -0,264ns 0,339ns 0,432* 0,450* -0,378ns -0,919** 0,700** 0,806** 0,878** -0,873** 0,976**   

Hidrolik 

İletkenlik(cm/saat) 
-0,497* -0,430* 0,315ns 0,190ns -0,271ns -0,205ns -0,370ns 0,056ns 0,902** -0,847** -0,651** -0,781** 0,924** -0,896** -0,845**  

Erodibilite 0,443* 0,366ns 0,315ns -0,139ns 0,149ns 0,069ns 0,130ns 0,168ns -0,721** 0,822** 0,396ns 0,527** -0,687** 0,648** 0,566** 
-0,847** 

 

Analizler Minitab 16 paket programında yapılmıştır. (http://www.minitab.com/en-TR/products/minitab/default.aspx?langType=2057 
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Bilecik ili mera topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde; 

su ile doymuşluk ile yarayışlı fosfor  (P2O5 kg/da) ve organik madde  % arasında olumlu çok önemli ilişki, yarayışlı 

potasyum  (K2O kg/da), silt % , nem % , tarla kapasitesi % si, solma noktası %’si ve erodibilite arasında olumlu önemli 

ilişki, kum %, hacim ağırlığı(gr/cm3)  ve hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında da olumsuz önemli ilişki, diğer özellikler 

arasında ise ilişkiler önemsiz olarak belirlenmiştir. Toplam tuz % ile yarayışlı fosfor  (P2O5 kg/da), organik madde  %’si, 

tarla kapasitesi %’si, solma noktası %’si arasında olumlu çok önemli, yarayışlı potasyum  (K2O kg/da), silt %, nem % 

arasında olumlu önemli, kum %, hacim ağırlığı (gr/cm3) ve hidrolik iletkenlik (cm/saat) arasında olumsuz önemli, 

diğer özellikler arasında ise önemsiz ilişkiler belirlenmiştir. Su ile doymuş toprakta pH ile kireç(CaCO3) arasında 

olumlu çok önemli ilişki, diğer özellikler arasında ise ilişkiler önemsiz olarak tespit edilmiştir. Yarayışlı fosfor  (P2O5 

kg/da) ile organik madde  %’si arasında olumlu çok önemli ilişki belirlenmiştir. Yarayışlı potasyum  (K2O kg/da) ile kil 

%, nem % ve solma noktası %’si arasında olumlu önemli ilişki belirlenmiştir. Organik madde  %’si ile silt %, tarla 

kapasitesi % si ve solma noktası %’si arasında ise olumlu önemli ilişkiler belirlenmiştir. Çok ince kum % ile kil % ve 

nem % arasında olumsuz önemli ilişkiler gözlemlenmiştir. Kum % ile hacim ağırlığı (gr/cm3) ve hidrolik 

iletkenlik(cm/saat) arasında olumlu çok önemli,  silt %, kil %, nem %, tarla kapasitesi % si ve solma noktası %’si ve 

erodibilite arasında ise olumsuz çok önemli ilişki belirlenmiştir. silt % ile nem %, tarla kapasitesi % si, solma noktası 

%’si ve erodibilite arasında olumlu çok önemli, hacim ağırlığı (gr/cm3) ve hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında ise 

olumsuz çok önemli ilişki bulunmuştur. kil % ile nem %, tarla kapasitesi % si ve solma noktası %’si arasında olumlu 

çok önemli, hacim ağırlığı (gr/cm3) ve hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında ise olumsuz çok önemli ilişki belirlenmiştir. 

nem % ile tarla kapasitesi % si ve solma noktası %’si ve erodibilite arasında olumlu çok önemli, hacim ağırlığı (gr/cm3) 

ve hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında ise olumsuz çok önemli ilişki görülmüştür. Hacim ağırlığı (gr/cm3) ile hidrolik 

iletkenlik(cm/saat) arasında olumlu çok önemli ile tarla kapasitesi % si ve solma noktası %’si ve erodibilite arasında 

ise olumsuz çok önemli ilişki belirlenmiştir. Tarla kapasitesi % si ile solma noktası %’si ve erodibilite arasında olumlu 

çok önemli, hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında ise olumsuz çok önemli ilişki bulunmuştur. Solma noktası %’si ile 

erodibilite arasında olumlu çok önemli, hidrolik iletkenlik(cm/saat) arasında ise olumsuz çok önemli ilişki 

bulunmuştur. Hidrolik iletkenlik(cm/saat) ile erodibilite arasında ise olumsuz çok önemli ilişki gözlemlenmiştir.  

Sonuç olarak denilebilir ki; Bilecik ili içerisinde 24 noktadan vejetasyon etüdü yapılarak toprak örnekleri 

alınmış. Mera durum sınıfı itibariyle orta sınıf meralar 18 adet  (% 75)  ile diğerlerinden daha fazla olup, mera alanları 3 

büyük toprak gurubu üzerinde yer almıştır, bünye sınıfı olarak 10 adet meranın(%41.7) kumlu, 5 adet meranın%20.8) 

killi-kumlu ve 4 adet meranın(%16.7) siltli-kumlu olduğu,  alan topraklarının pH durumuna bakıldığında ise 13 adet (% 

54,2) mera alanının hafif alkali, % 16 oranında ise Nötr toprakların olduğu,  mera topraklarının kireç durumu ise; (% 

54,2) oranında ekseri çoğunlukla Az kireçli, organik maddece çok az ile orta arasında yoğunlaştığı, fosfor içerikleri 

çok az ile orta, yarayışlı potasyum içeriklerinin ise % 75 ila fazla, bünye sınıfı itibariyle de killi, tınlı ve killi tınlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

Teşekkür 

* Bu çalışma TÜBİTAK Ulusal Mera Kullanım Ve Yönetim Projesi (Proje No: 106G017) kapsamında 

yapılmıştır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız. 
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ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ SALİHLİ KİRAZ ÇEŞİDİNDE VERİM, MAKRO 

VE MİKRO BESİN ELEMENTLERİ İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Bülent YAĞMUR1  Bülent OKUR1 

ÖZET 

Bu araştırma farklı organik gübre uygulamalarının kiraz yetiştiriciliğinde yaprak ve meyvenin mineral beslenme düzeyi ve verimi 

üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla Manisa İli Salihli ilçesinde bir üretici bahçesinde yürütülmüştür. Araştırma 15 yaşında Salihli kiraz 

çeşidinin bulunduğu bahçede,  2 yıl süreyle 5 değişik organik gübre;  1-Ahır Gübresi; 2-Biyofarm; 3-Ahır Gübresi + Sea Fert; 4-Ahır Gübresi +Amino 

Quick; 5-Ahır Gübresi +Royak K Humat uygulaması şeklinde planlanmış, uygulamaların verim yanında yaprak ve meyvenin makro ve mikro besin 

elementleri içeriği üzerine olan etkileri incelenmiştir. Deneme üç tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenmiş, her 

tekerrürde 3 ağaç olmak üzere toplam 54 ağaç denemeye alınmış, kontrol dahil olmak üzere toplam 6 uygulama yapılmıştır. Uygulamaların 

etkilerini görmek amacıyla, ağaç başına verim yanında, yaprak ve meyvenin makro ve mikro (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B) besin maddesi 

içerikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar hem yaprak hem de meyve beslenmesi bakımından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Uygulamaların ağaç 

başına alınan verim üzerine olan etkinliği incelendiğinde en yüksek verim sırasıyla birinci yıl Ahır Gübresi ikinci yıl Ahır Gübresi +Royak K Humat 

uygulamasından elde edilirken, en düşük verim değerleri her iki yılda da kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik gübre, kiraz, verim, makro ve mikro besin elementi 

EFFECT OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZER APPLICATIONS ON YIELD, MACRO 

AND MICRO NUTRIENT CONTENT OF SALIHLI CHERRY CULTIVAR  

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the effect of different organic fertilizer applications on yield and nutrient contents (N, P, K, 

Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn and B) of leaf and fruit of cherry cultivar in a manufacturer garden at Salihli, Manisa. The study was conducted with 15 

years-old cherry trees for two years with  five different organic fertilizers (organic manure, biofarm, farmyard manure + sea fert, farmyard manure 

+ Amino Quic and farmyard manure + Royak K Humat ). The experiment was planned as randomized complete block design with three 

replications. Three trees were selected for every replication and totally 54 trees were used in the study. Unfertilized trees were used as control. 

The results were evaluated for leaf and fruit, separately. The highest yield was obtained from farmyard manure in the first year and farmyard 

manure+ Royak K Humat in the second year. The lowest yield was obtained from the control applications both two years.  

Key Words: Organic manure, cherry, yield, macro and micro nutrient content. 

1. GİRİŞ 

Kiraz, ılıman iklim meyveleri arasında en erken olgunlaşan meyvelerdendir. Türkiye, anavatanı Hazar Denizi 

ile Karadeniz arasındaki bölge olan kirazın orijin merkezlerinden birisidir ve hemen hemen ülkenin her yerinde 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (Özbek, 1978). Dünyada kiraz üretiminin en fazla olduğu ülkelerden birisi olan Türkiye 

2002 yılında FAO kayıtlarına göre 1 787 261 ton olan dünya kiraz üretiminin %14’ünü (250 000 ton) 

gerçekleştirmiştir (Anonim, 2004). Kiraz, dünyada geniş bir yayılmaya sahip olmakla beraber ticari üretimi bazı 

ülkelerde yoğunlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletlerine, Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa ve Bağımsız Devletler 

Topluluğunun Avrupa kısmı önemli üretici ülkelerdir (FAO, 2011). Türkiye’nin 2008 FAO verilerine göre dünya kiraz 

üretiminde 338 361 tonla birinci sırada bulunduğu, ardından ABD, İran, İtalya ve Özbekistan’ın geldiği bildirilmektedir 

(Anonymous, 2010). Kiraz üretimi ülkemizin Orta Anadolu ve Göller Bölgesi, İç Ege ve Marmara bölgelerinde İzmir, 

Manisa, Afyon, Isparta, Konya, Bursa, Sakarya ve Kocaeli illerinde yoğunlaşmıştır. İllere göre üretim miktarları 

incelendiğinde İzmir (% 12,7) en yüksek değeri göstermekte, onu sırasıyla Amasya, Manisa, Afyon, Isparta, Konya, 

Bursa, Sakarya ve Kocaeli izlemektedir Türkiye’de 2009 yılı verilerine göre 13 283 527 adet meyve veren ağaç varlığı 

ile 417 694 ton üretim rakamına ulaşmış ve ekonomik olarak toplam 803 514 005 TL pazar değeri elde edilmiştir 

(TÜİK, 2010). Üretim miktarı bakımından İzmir ili 50 884 ton ile ön sıralarda bulunmasına rağmen üretim ve ihracat 

kalitesi yanında verim miktarı istenilen düzeyin çok altındadır. Nitekim İzmir İlinde 1997 yılında meyve veren ağaç 

sayısı 565 280, ortalama verim ağaç başına 34 kg iken, 2009 yılında meyve veren ağaç sayısı 2 108 685, ortalama 

verim ağaç başına 24 kg olmuştur. Araştırmanın yürütüldüğü Kemalpaşa İlçesinde ise üretim 43 200 ton, meyve 

veren kiraz ağacı sayısı 1 800 000 ve ağaç başına ortalama verim 24 kg ‘dır (TÜİK, 2011). 

Tarım, yüzyıllar boyunca insanoğlu ile birlikte değişime uğramıştır. Tarımdaki değişim, teknolojinin ve 

sanayinin gelişimi ile hız kazanmıştır. Özellikle hızlı nüfus artısı ile birlikte 1960-70’li yıllarda sadece verim artısı 
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hedeflenmiş, sentetik kimyasal tarım ilaçları ve mineral gübrelerin kullanımı artmıştır (Anonim, 2006). Bu girdilerin 

yarattığı olumsuz etkiler, öncelikle keşfedildiği andan itibaren yoğun olarak kullanıldığı gelişmiş ülkelerde görülmüş, 

buna bağlı olarak geleneksel tarım yöntemine alternatif arayışlar başlatılmıştır. Özellikle Avrupa ülkelerinde çevreye 

duyarlı üreticiler doğal dengeyi bozmadan, çevreyi kirletmeden, insanlarda ve diğer canlılarda toksik etki yapmayan 

temiz ürünler üretmeye yönelik alternatif sistemlerin arayışına girmiş ve bir süre sonra üretici-tüketici zinciri 

oluşmaya başlamıştır. Sorunun ciddiyetini kavrayabilen toplumlar çözümün yine doğadan geleceğine inanarak 

doğayla dost ve ona saygılı üretim sistemleri olan, özü tüm canlılara saygıya dayalı"organik tarım" yada "ekolojik 

tarım" denilen üretim sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu üretimi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve FAO, bu üretim 

şeklini alternatif üretim yöntemleri olarak kabul etmişlerdir (Kurtar ve Ayan, 2004).  

Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır. 

Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında sağlıklı gıda tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik verilen önemin 

giderek artmasının bir sonucudur. Bu gelişmelere bağlı olarak organik tarım ve gıda ürünlerinin ticaret hacmi de 

özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'da hızla büyümektedir. Organik üretim açısından çok elverişli 

ekolojik şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin, dünya organik ürün ve gıda pazarındaki payı 

maalesef çok düşüktür (Demiryürek, 2004). Ancak Türkiye’de organik tarım her yıl %20 civarında artmaktadır (Tozan 

ve Ertem, 1998). Organik tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden 

kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik-kimyasal ilaçlar ve 

gübrelerin kullanımının yasaklanması yada sınırlandırılması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın 

muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların 

kapsamlı bir sistemde oluşturulmasını talep eden, üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükselmesini 

amaçlayan bir üretim şeklidir (Altındişli ve İlter, 1999).  

Verim ve kaliteyi etkileyen en önemli etmenlerden birisi uygulanan kültürel işlemlerdir. Kültürel işlemler 

içerisinde gübrelemenin önemli bir yeri vardır. Organik tarımın iki önemli temel üzerine kurulu olduğu düşünülebilir. 

Birincisi organik bitki koruma, ikincisi ise organik bitki beslemedir. Bitkisel üretimde organik gübre kullanımına yönelik 

çalışmalar genellikle sebzecilik üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna paralel olarak “meyvecilikte organik gübre kullanımı” 

üzerine çalışmalar, önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan ülkemizde de artırılmalıdır.  Ülkemizde; her yıl 

yaklaşık olarak 250 milyon ton kadar taze çiftlik gübresi elde edilmesinin yanı sıra özel olarak işlenmiş ve 

paketlenmiş halde organik gübreler son yıllarda ticari olarak satılmaya başlanmıştır (Akkoyunlu, 2006), Bu kadar 

önemli miktardaki çiftlik gübresi arzımız, ülkemiz organik tarım potansiyeli açısından oldukça önemlidir. Bu 

bakımdan, yukarıda ifade edilen “meyvecilikte organik gübre kullanımı” üzerine çalışmalarda çiftlik gübresinin 

kullanımı, organik tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli sonuçlar doğurabilecektir. Yapılacak 

çalışmalarda piyasada mevcut olan ticari organik gübrelere de yer verilmesi, üreticilerin ticari organik gübrelere 

güven sağlaması ve bu sektörde dürüst çalışan gübre firmalarının teşvik edilmesi açısından oldukça yararlı olacaktır.  

Bu araştırmada, farklı organik gübre uygulamalarının Salihli kiraz çeşidinde ağaç verimi yanında bitki ve 

meyvenin beslenmesi üzerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada, kiraz üretiminde bitki besleme kaynağı olarak 

farklı organik gübrelerin etkilerinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, günümüzde hızla gelişen organik 

yetiştiriciliğe bir adım olması, kimyasal gübrelere karşı organik gübrelerin üstünlüklerinin ispatlanması amacı ile 

yürütülmüştür.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Materyal  

Bu araştırma, Manisa İli Salihli ilçesinde bir üretici bahçesinde iki yıl süreyle Salihli kiraz çeşidinde 

yürütülmüştür.  

2.1.1. Denemede Kullanılan Çeşidin Özellikleri 

Bu çeşit Salihli’nin Bozdağ yaylası Allahdiyen köyünde bulunmuştur. Geç olgunlaşan bir çeşittir. Meyveleri 

iri, yuvarlak geniş kalp şeklinde, çiçek çukuru tarafı dar ve basık ortası çukur; kabuk parlak koyu kırmızı veya kırmızı 

siyah renkte, meyve eti sert, sulu, tatlı, kırmızı renklidir. 100 meyve ağırlığı 960 g (meyve ağırlığı yaklaşık 8-10 gr), 100 

çekirdek ağırlığı 30 g, meyve sapının kalınlığı 1,2 mm., uzunluğu 49,4 mm’dir (Daş, 1984). 

2.1.2. Denemede Kullanılan Gübreler 

Denemede araştırma materyali olarak kullanılan Ahır Gübresi; Biyofarm; Sea Fert( Deniz yosunu); Amino 

Quick(Bitkisel Kökenli Amino Asit İçeren Organik Gübre) ve Royal K-Humat (Organik Toprak Düzenleyicisi) 

gübrelerinin içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Araştırma materyali gübrelerin içerikleri 

Ahır Gübresi  Biofarm  

pH 7,5 Toplam Kalsiyum     (%) 1,19 Organik madde      (%) 65,00 

Organik madde      (%) 63,85 Toplam Magnezyum (%) 0,62 Organik karbon     (%) 37,04 

Organik karbon     (%) 37,04 Toplam Demir       (ppm) 690 Toplam Azot         (%) 3,50 

Toplam Azot         (%) 1,91 Toplam Bakır        (ppm) 58 C/N 10,58 

C/N 19,39 Toplam Çinko       (ppm) 320 Top. Fosfor  P2O5  (%) 3,00 

Toplam Fosfor       (%) 1,02 Toplam Mangan    (ppm) 365 Top.Potasyum  K2O (%) 3,00 

Toplam Potasyum  (%) 2,50 Toplam Bor           (ppm) 42,3   

Sea Fert Amino Quick Royak K Humat 
pH 9-11 

Organik madde      (%) 30,0 pH 4.5-5.0 pH 8-10 

Maksimum Nem (%) 6,5 Organik madde           (%) 95,0 Maksimum Nem (%) 15,0 

Ser.Amino Asitler (%) 1,0 Organik Azot              (%) 7,5 Organik madde      (%) 70,0 

Alginik Asid (%) 10,0 Toplam Azot               (%) 11,0 Top Hüm+Ful Asit (%) 85,0 

T. Potasyum K2O (%) 10-12 Ser. Amino Asitler     (%) 40,0 S Ç Potasyum  K2O (%) 8,00 

2.2. YÖNTEM 

2.2.1.Toprak Analiz Yöntemleri 

Araştırmanın yürütüldüğü deneme bahçesinden her iki yılda da deneme alanının tamamını temsil edecek 

şekilde 0-25 ve 25-50 cm derinlikten toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örnekleri hava kurusu hale getirildikten 

sonra 2 mm’lik elek ile elenerek analize hazır hale getirilmiştir. Analize hazır toprak örneklerinde; bünye analizi, 

hidrometrik yöntemle (Bouyoucos, 1962) belirlenmiştir. Su ile doygun hale getirilmiş toprak macununda; elektriki 

direnç ölçülerek suda çözünür toplam tuz içeriği (Anonymous, 1951), cam elektrotlu pH metre ile de (Jackson, 1967) 

pH değeri saptanmıştır. Toprakların kireç içerikleri Scheibler kalsimetresi ile (Schlichting and Blume, 1966); organik 

madde, yaş yakma yöntemi uygulanıp, titrimetrik olarak (Schlichting and  Blume, 1966) belirlenmiştir. Toplam azot, 

modifiye makro kjeldahl yöntemi uygulanarak (Bremner 1965); alınabilir fosfor, saf su ile ekstraksiyon sonrası 

kolorimetrik (Bingham, 1962) olarak belirlenmiştir. Alınabilir K, Ca, Na 1 N NH4OAC (pH=7) yöntemi ile ekstraksiyon 

sonrası elde edilen süzükte flame fotometre ile ve Mg atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ile (Jackson, 

1967) belirlenmiştir. Alınabilir Fe, Mn, Zn, Cu ise 0.05 M DTPA+TEA ile muamele sonucu elde edilen süzükte AAS ile 

(Lindsay and Norvell,1978) tayin edilmiştir. Bor, Azomethin-H yöntemiyle renklendirilip (Wolf, 1971) 

spektrofotometrede okunarak belirlenmiştir. Deneme bahçesi toprağının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Çizelge 

2’de verilmiştir.  

Çizelge 2.Deneme alanından her iki yılda alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Yapılan Analizler 
I.Yıl (2008) II.Yıl (2009) 

Değerlendirme 
0-25 cm 25-50 cm 0-25 cm 25-50 cm 

pH 7,39 7,20 7,33 7,34 Nötr 

Toplam Tuz (%) 0,039 0,038 0,035 0,045 Tuzluluk sorunu yok 

Kireç          (%) 2,29 2,32 2,15 2,48 Kireççe fakir 

Kum          (%) 58,40 52,40 54,40 56,40  

Mil           (%) 24,00 25,00 25,00 21,00  

Kil                     (%) 18,60 22,60 20,60 22,60  

Bünye Kumlu tın Kumlu killi tın Kumlu killi tın Kumlu killi tın  

Organik Madde (%) 1,55 1,27 1,72 1,24 Fakir 

Toplam Azot              (%) 0,082 0,076 0,096 0,073 Orta 

Alınabilir  Fosfor        (ppm) 5,48 3,72 4,90 3,87 Yeterli 

Alınabilir Potasyum   (ppm) 200 175 190 175 Fakir 

Alınabilir Kalsiyum    (ppm) 3600 3680 3550 3750 Yeterli 

Alınabilir Mağnezyum   (ppm) 233 220 198 226 Yeterli 

Alınabilir Sodyum     (ppm) 50 60 50 60 Sorunsuz 

Alınabilir Demir            (ppm) 12,86 11,60 14,10 12,80 Yeterli 

Alınabilir Bakır              (ppm) 1,92 1,48 1,60 1,36 Yeterli 

Alınabilir Çinko    (ppm) 0,86 0,57 0,75 0,43 Fakir 

Alınabilir Mangan         (ppm) 17,80 14,34 15,78 18,85 Yeterli 

Sıcak Suda Eriyebilir Bor (ppm) 0,45 0,64 0,49 0,60 Yeterli 

2.2.2.Gübre Uygulama Yöntemi 

Deneme üç tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenmiş, her tekerrürde 3 ağaç 

olmak üzere toplam 54 ağaç denemeye alınmış, kontrol dahil olmak üzere toplam 6 uygulama yapılmıştır. 

Denemede kullanılan uygulama dozlarının belirlenmesinde; toprak analizi sonuçları, deneme materyali gübrelerin 
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besin maddelerinin içerikleri, gübrelerin etiketlerine önerilen miktarlar ve 12 yaşlı kiraz ağacının besin maddesi 

ihtiyacı dikkate alınmıştır. Buna göre hazırlanan deneme konuları ve 1. yıl verilen gübre miktarları aşağıda belirtilmiştir  

 1. Uygulama: Ahır gübresi (50 kg/agaç)    

 2. Uygulama: Biofarm gübresi (5 kg/agaç) 

 3. Uygulama: Ahır Gübresi(50 kg/agaç) (50 kg/agaç) + Sea Fert (90g/100lt /da) 

 4. Uygulama: Ahır gübresi (50 kg/agaç) + Amino Quick (40g/100lt /da) 

 5. Uygulama: Ahır gübresi (50 kg/agaç) + Royal K-Humat (50g/100lt /da) 

 6. Uygulama: Kontrol (Hiçbir gübre uygulama yapılmamıştır) 

Ahır gübreleri makro ve mikro bitki besin maddelerini içerirler. Ahır gübresindeki stabil organik azot 

çoğunlukla yavaş yavaş ayrışır. Bu azotun yaklaşık % 40-50 si ilk yıl, % 12-15’i ikinci yıl, % 5-6’sı üçüncü yıl ve diğer 

yıllarda daha az olmak üzere ayrımsaya devam eder (Demirkıran, 2004). Bu nedenle ikinci yıl uygulaması, birinci yıl 

verilen organik gübre miktarının % 50 oranında azaltılarak tekrarlanması şeklinde olmuştur.  Sea Fert, Amino Quick ve 

Royal K-Humat gübreleri üretici firmaların tavsiyesine uyularak ağaçlara püskürtülerek verilmiştir. Tüm bu 

uygulamalara ikinci yılda da aynı şekilde birinci yıldaki gibi uyulmuştur. 

2.2.1.Verim 

2008–2009 hasat dönemlerinde çeşide has renk, irilik ve olgunluğa ulaşan meyveler tartılarak denemeye 

esas ağaçların verimleri kg/ağaç olarak hesaplanmıştır (Burak ve ark. 2003). 

2.2.2. Yaprak ve Meyve Analizleri   

Yaprak örnekleri kiraz ağaçlarının gelişim dönemlerine uygun olarak 25 Haziranda deneme konularından 

yeterli sayıda olmak üzere Bergmann (1992) tarafından bildirildiği şekilde alınmıştır. Alınan yaprak örnekleri plastik 

torbalara konularak etiketlenmiş, laboratuara getirildikten sonra pamukla silinmiş, çeşme suyu ve saf su ile 

yıkanmıştır. Olgunlaşma döneminde denemeye ait ağaçlardan birer kg. meyve örneği sapı ile birlikte alınarak 

laboratuara getirilmiş, yıkamanın ardından saplar ayrılmıştır. Yaprak örnekleri sapları ile, meyve örnekleri ise 

saplarından ayrılarak kurutulup (65oC), öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Analize hazır hale getirilen 

örneklerde toplam N modifiye makro kjeldahl yöntemine göre (Kacar, 1972) belirlenmiştir. Toplam P, K, Ca, Mg, Fe, 

Cu, Zn, Mn, miktarlarını belirlemek üzere yaş yakma metodu (Kacar, 1972) uygulanarak elde edilen süzüklerde P 

Vanado-Molibdofosforik sarı renk yöntemi ile kolorimetrik olarak (Lott et al.1956), K ve Ca flamefotometrede, Mg, Fe, 

Cu, Zn, Mn miktarları ise atomik absorbsiyon spektrofotometre (AAS) cihazında okunarak saptanmıştır (Kacar, 1972). 

Bor analizi Wolf (1971) tarafından bildirildiği şekilde örneklerin Azometin-H yöntemiyle renklendirilmesiyle 

spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde TARİST istatistik 

programı kullanılmıştır (Açıkgöz ve ark. 1994).  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Verime İlişkin Bulgular 

Araştırmanın yürütüldüğü 2008 ve 2009 yıllarında deneme konularına ait ağaçlardan alınan iki yıla ait 

ortalama verim değerleri Çizelge 3 ‘de ’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Deneme konularından hasat sonrası elde edilen verim değerleri  (I. ve II. Yıl ) 

Uyg. No Uygulama Verim kg/ağaç 
Artış 

(%) 

1 Ahır Gübresi 31,74 ab 125,21 

2 Biofarm 29,24 c 115,35 

3 Ahır Gübresi+Sea Fert 28,64 c 112,96 

4 Ahır Gübresi+Amino Quick 30,63 b 120,83 

5 Ahır Gübresi+Royal K-Humat 32,03 a 126,35 

6 Kontrol 25,35 d 100,0 

LSD 0.01 1,728  

Uygulamaların ağaç verimi üzerine olan etkisi incelendiğinde (Çizelge 3), Ahır Gübresi+Royal K-Humat 

uygulaması 32,03 kg ağaç verimi ile ilk sırada yer alırken bunu Ahır Gübresi uygulaması  (31,74 kg/ağaç) takip 

etmiştir. En düşük ağaç verimi ise hiçbir uygulama yapılmayan Kontrol (23,35 kg/ağaç) uygulamasında saptanmıştır. 

Uygulamaların ağaç verimi üzerine etkisi her iki yılın ortalaması dikkate alındığında istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0,01).Ahır Gübresi+Royal K-Humat uygulaması diğer uygulamalara göre farklı grupta yer almıştır. 

Ahır Gübresi +Royal K-Humat uygulaması ağaç verimi üzerine kontrole oranla yaklaşık  %26,35, Ahır Gübresi 

uygulaması ise kontrole oranla % 25,21’lik bir artış sağlamıştır. Kiraz ağaçlarına yapılan bütün uygulamalar dikkate 

alındığında sırasıyla en çok verim Ahır Gübresi +Royal K-Humat> Ahır Gübresi> Ahır Gübresi+Amino Quick> Biofarm 

ve > Ahır Gübresi+Sea Fert. sırasını izlemişlerdir. 
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Tezcan ve ark.(2001) Salihli kiraz çeşidinde 3 yıl (1998–2000) süreyle yürüttükleri çalışmada normal 

sulama uygulaması koşullarında 2000 yılında ahır gübresi uygulamasında ağaç başına verimi 26,4–28,7 kg; fiğ 

uygulamasında 33,6–34,20 kg; kontrol uygulamasında ise 21,20–20,30 kg olarak belirlemişlerdir. Araştırma 

bulgularımıza benzer şekilde organik gübre uygulamalarının kontrole göre verimi artırdığı saptanmıştır. Organik 

gübre uygulamalarından elde edilen ağaç verimleri İzmir ili ortalama ağaç başı kiraz verim değeri olan 24 kg/ağaç 

(TUİK, 2010) miktarı ile uyum içinde bulunmuştur. 

3.2. Yaprakların Makro ve Mikro Besin Element İçerikleri  

Kiraz bahçesinden alınan yaprak örneklerinin makro ve mikro besin element içeriklerine ait ortalama 

değerler Çizelge 4’de verilmiştir.  

Çizelge.4. Yaprak örneklerinin makro ve mikro besin element içerikleri (I. ve II. Yıl) 

Uyg. No 
N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B 

(%) (ppm) 

1* 3,12 a 0,29 2,09 a 1,69 0,57 a 184,24 a 21,60 39,81 62,34 20,77 

2 2,82 ab 0,27 1,95 ab 1,57 0,54 a 128,59 b 19,62 33,00 63,29 20,53 

3 2,75 bc 0,23 1,85 bc 1,61 0,40 bc 104,01 b 19,99 37,71 60,65 19,47 

4 2,84 ab 0,27 1,92 b 1,84 0,50 ab 139,07 ab 21,64 33,57 61,96 21,01 

5 3,01 ab 0,26 2,09 a 1,63 0,52 ab 185,57 a 20,04 36,49 60,75 21,34 

6 2,46 c 0,22 1,72 c 1,24 0,36 c 95,39 b 17,55 27,80 52,02 19,33 

Minumum 2,46 0,22 1,72 1,24 0,36 95,39 17,55 27,80 52,02 19,33 

Maksimum 3,12 0,29 2,09 1,84 0,57 185,57 21,64 39,81 63,29 21,34 

Ortalama 2,83 0,26 1,94 1,60 0,48 139,48 20,07 34,73 60,17 20,41 

Yeter Değer* 2,2-2,6 0,14-0,25 1,5-3,0 1,4-2,4 0,30-0,80 100-250 5-16 20-50 40-160 20-60 

LSD 0.01 0,319** öd 0,165** öd 0,347** 52,146* öd öd öd öd 

*1-Ahır Gübresi, 2-Biofarm, 3-Ahır Gübresi+Sea Fert, 4-Ahır Gübresi+Amino Quick, 5-Ahır Gübresi+Royal K-Humat, 6-Kontrol **:Reuter and 

Robinson 1986 

Çizelge 4 incelendiğinde alınan yaprak örneklerinde belirlenen ortalama toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Mn ve B miktarları sırasıyla; %2,83; %0,26; %1,94; %1,60; %0,48; 139,48 ppm; 20,07 ppm; 34,73 ppm; 60,17 ppm 

20,41 ppm olarak belirlenmiştir. Uygulamaların kiraz yapraklarının N, K, Mg ve Fe içerikleri üzerine etkisi istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,01 ve p< 0,05). Yaprakların P, Ca, Cu; Zn ,Mn ve B içerikleri üzerine ise uygulamaların 

etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ahır Gübresi +Royal K-Humat ve Ahır gübresi uygulamaları genellikle 

kiraz yapraklarının bitki besin element içeriği üzerine diğer uygulamalara göre daha fazla olumlu etkide bulunmuştur. 

İstatistiksel değerlendirme bakımından da bu 2 uygulamanın diğer uygulamalara göre farklı grupta yer alması kiraz 

bitkisinin beslenmesi açısından bu 2 uygulamanın diğer uygulamalara göre  bitki besin element içeriklerini  

arttırmada daha  etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırma sonucunda kiraz bitkisi yapraklarında belirlenen makro ve mikro besin maddesi miktarları 

Canözer ve ark., (1984), *Reuter and Robinson (1986), Jones et.al., (1991), Bergmann (1992), İbrikçi ve ark (1994), 

Mills and Jones (1996), Cline and Mcneill (1997), Alpaslan ve ark., (1998) ve Kacar ve Katkat (2007) tarafından 

önerilen yeterlilik değerleri ile  karşılaştırıldığında beslenme yönünden herhangi bir sorunun  olmadığı görülmüştür. 

3.3. Meyvelerin Makro ve Mikro Besin Element İçerikleri  

Kiraz bahçesinden alınan meyve örneklerinin makro ve mikro besin element içeriklerine ait ortalama 

değerler Çizelge 5’de verilmiştir.  

Çizelge 5. Meyve örneklerinin makro ve mikro besin element içerikleri (I. ve  II.Yıl ) 

Uyg. No 

 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B 

(%) (ppm) 

1 1,04 a 0,22 1,09 a 0,08 a 0,16 ab 44,34 a 2,34 11,73 a 7,12 1,91 

2 0,96 ab 0,23 0,99 b 0,07 ab 0,17 a 39,37 abc 2,12 11,71 a 6,92 1,89 

3 0,83 bc 0,21 0,96 b 0,06 c 0,15 bc 35,54 c 2,02 11,49 a 6,92 1,88 

4 0,84 bc 0,22 0,96 b 0,07 ab 0,14 cd 37,46 bc 2,09 11,61 a 7,16 1,90 

5 0,99 ab 0,23 1,10 a 0,07 ab 0,16 ab 41,35 ab 2,33 11,97 a 7,10 1,94 

6 0,69 c 0,20 0,78 c 0,06 c 0,13 d 27,46 d 2,04 10,70 b 6,48 1,84 

Minumum 0,69 0,20 0,78 0,06 0,13 27,46 2,02 10,70 6,48 1,84 

Maksimum 1,04 0,23 1,10 0,08 0,17 44,34 2,34 11,97 7,16 1,94 

Ortalama 0,89 0,22 0,98 0,07 0,15 37,59 2,15 11,53 6,95 1,89 

LSD 0.01 0,185** öd 0,061** 0,008* 0,021* 5,692** öd 0,593* öd öd 

1-Ahır Gübresi, 2-Biofarm, 3-Ahır Gübresi+Sea Fert, 4-Ahır Gübresi+Amino Quick, 5-Ahır Gübresi+Royal K-Humat, 6-Kontrol 
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Çizelge 5 incelendiğinde alınan meyve örneklerinde belirlenen ortalama toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Mn ve B miktarları sırasıyla; %0,89; %0,22; %0,98; %0,07; %0,15; 37,59 ppm; 2,15 ppm; 11,53 ppm; 6,95 ppm 1,89 

ppm olarak belirlenmiştir. Uygulamaların meyvenin N, K, Ca, Mg, Fe ve Zn içerikleri üzerine etkisinin istatistiksel 

olarak önemli (p<0,01 ve p< 0,05) bulunmuştur. Bu uygulamaların kiraz meyvesinin P, Cu, Mn ve B içerikleri üzerine 

etkisinin ise istatistiksel olarak önemsiz olduğu belirlenmiştir. Ahır Gübresi ve Ahır Gübresi+Royal K-Humat 

uygulamaları kiraz meyvesinin besin element içeriği üzerine de bitki yapraklarında olduğu gibi etkili olan uygulamalar 

olarak belirlenmiştir. İstatistiksel değerlendirme bakımından da bu 2 uygulamanın diğer uygulamalara göre farklı 

grupta yer alması kiraz meyvesinin besin element içeriği üzerine yine bu 2 uygulamanın diğer uygulamalara göre 

daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 8. Kiraz ve kayısı meyveleri için önerilen makro ve mikro besin element içerikleri  

Elementler  Kiraz* 
Kayısı** Kayısı*** 

Birim 
Organik* Entegre* 

Min. Mak. Min. Mak. Min. Mak. Min. Mak. 

 N (%) 0.55 0.93 0.57 1.17 0,33 0,87 0,34 0,97 

P (%) 0,13 0,21 0,18 0,23 0,04 0,08 0,03 0,10 

K (%) 0,68 0,90 0,88 1,10 1,40 2,11 1,30 2,20 

Ca (%) - - - - 0,06 0,12 0,02 0,10 

Mg (%) 0,14 0,27 0,17 0,32 0,05 0,12 0,04 0,11 

Fe (ppm) 20,6 50,4 23,6 48,2 27,0 98,0 12,0 87,0 

Cu (ppm) 0,71 3,54 0,24 3,60 4,40 16,0 3,0 14,0 

Zn (ppm) 7,69 14,50 7,17 18,31 5,0 12,0 5,0 12,0 

Mn (ppm) 2,24 6,65 4,35 8,19 3,0 11,0 3,0 14,0 

*:Ekinci, 2006. **:Eryüce ve ark., 2004   ***: Daş,1998 

Araştırma sonucunda kiraz meyvesinde belirlenen makro ve mikro besin maddesi miktarları Ekinci,(2006), 

Daş (1998) ve Eryüce ve ark., (2004) tarafından kiraz ve kayısı için verilen değerler ile karşılaştırıldığında yapraklarda 

olduğu gibi meyve beslenmesi yönünden de bir sorun olmadığı görülmüştür. 

4. SONUÇ 

Farklı organik gübrelerin kiraz yetiştiriciliğinde verim, yaprak ve meyvenin beslenmesi üzerine etkilerinin 

araştırıldığı bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında su sonuçlara varılmıştır. Ağaç başına en yüksek ortalama verim  

Ahır Gübresi+Royal K-Humat uygulamasında  32,03 kg/ağaç verimi ile ilk sırada yer alırken bunu Ahır Gübresi 

uygulaması  31,74 kg/ağaç ile  takip etmiştir. En düşük ağaç verimi her iki yılın ortalaması dikkate alındığında Kontrol 

parselinden 25,35 kg/ağaç olarak elde edilmiştir. Kontrole göre öne çıkan her 2 uygulama verimi yaklaşık % 25 

düzeyinde arttırmıştır. Denemenin yürütüldüğü her iki yılda da ve yılların ortalaması alındığında da uygulamaların 

verim üzerine etkinliği istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01).  

Farklı organik gübre uygulamaları sonucunda kiraz yaprağı ve meyvesinde belirlenen makro ve mikro besin 

element içerikleri birçok araştırıcı tarafından önerilen yeterlilik değerleriyle karşılaştırıldığında beslenme yönünden 

herhangi bir sorunun olmadığı belirlenmiştir. Uygulamalara göre yaparak ve meyvenin beslenmesi üzerine Ahır 

gübresi ve Ahır gübresi+Royal K-Humat uygulamaları daha etkili olmuştur.  

Bitkisel ve hayvansal kökenli organik materyaller toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik aktiviteleri 

üzerine etki ederler. Organik gübreler bu etkilerini toprakta ayrışma sonucu sahip oldukları aktif atom veya atom 

grupları sayesinde gösterirler ve bu etkileri ilerleyen yıllarda da devam etmektedir (Çolakoğlu, 2004). Ülkemizde; her 

yıl yaklaşık olarak 250 milyon ton kadar taze çiftlik gübresi elde edilmesinin yanı sıra (Akkoyunlu, 2006), özel olarak 

işlenmiş ve paketlenmiş halde organik gübreler son yıllarda ticari olarak satılmaya başlanmıştır. Bu kadar önemli 

miktardaki çiftlik gübresi arzımız, ülkemiz organik tarım potansiyeli açısından oldukça önemlidir. Meyvecilikte organik 

gübre kullanımı üzerine yapılan çalışmalarda çiftlik gübresinin kullanımı, organik tarımda sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından önemli sonuçlar doğurabilecektir. Yapılacak çalışmalarda piyasada mevcut olan ticari organik 

gübrelere de yer verilmesi, üreticilerin ticari organik gübrelere güven sağlaması ve bu sektörde dürüst çalışan gübre 

firmalarının teşvik edilmesi açısından oldukça yararlı olacaktır.  

Sonuç olarak günümüzde bitki yetiştiriciliğinde, ekolojik ürünler yada en azından ticari gübre ve ilaç 

kullanımının en aza indirildiği ürünler tercih edilmektedir. Bu çalışmada  hiçbir ticari kimyasal gübre kullanılmamıştır. 

Kontrole göre uygulamaların etkisi önemli bulunmuştur. Organik gübrelerin gösterdikleri bu performans, kiraz 

yetiştiriciliğinde organik gübre kullanımının önemli olduğunu göstermektedir. İki yıllık bulgulara göre, sağlıklı ve 

güvenilir meyve tüketimi açısından organik gübre kullanımının önemli olduğu görülmektedir. Araştırma 

bulgularımızda özellikle ahır gübresi ve diğer ticari organik gübrelerin hem insan sağlığı hem de çevre duyarlılığı 

açısından organik yetiştiricilik için şartların elverişli olması durumunda tavsiye edilmesi önerilir.  
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FARKLI DOZLARDA UYGULANAN AZOTLU GÜBRENİN ŞEKER PANCARININ VERİM 

VE KALİTESİNE ETKİSİ 

Dr. Ertuğrul KARAŞ1  Mahmut BAYRAM1  Halil AYTOP1 

Özgür ATEŞ1  Gülser YALÇIN1  Didem ÖZEN1  Kadriye TAŞPINAR1 

ÖZET 

Eskişehir iklim koşullarında kireçli, ağır bünyeli toprakta üst gübre olarak uygulanan azotlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve 

kalitesine etkisi araştırılmıştır. Ekim, Nisan ayında 5 x 50 m boyutlarında 250 m2’lik blok parsellere sıra arası 45 ve sıra üzeri 8 cm olacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Tekleme bitkinin 3-4 yapraklı döneminde parselde 9000 bitki olacak şekilde yapılmıştır. Damla sulama yöntemiyle 

gerçekleştirilen sulamada konular saf madde olarak üre biçiminde 10, 15, 20 ve 25 kg N/da sulama suyuyla uygulanmıştır. Sulamalar, yıl içerisinde 

Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren haftalık programla gerçekleştirmiş, her sulamada 50 mm olmak üzere toplam 500 mm sulama suyu 

uygulanmıştır. Hasat, 15 Ekim’den sonra her bir parsel içerisinde 2 m2’lik 30 adet parsel alanları oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen bu 

parsellerde verim ve şeker oranları tayin edilmiş ve sonuçlar T testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulanan azot dozlarının 

verim ve kalite üzerindeki etkisi istatistik olarak farklılık göstermemiştir. Bu sonuçlar, şeker pancarına sulama suyu ile uygulanan 10 kg/da azot 

dozunun ekonomik olarak yeterli olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: azot, kalite, şeker pancarı, verim 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF YIELD AND QUALITY ON SUGAR BEET APPLIED DIFFERENT DOSES 

OF NITROGEN 

In this study, the effect of top side application of nitrogen fertilizer on yield and quality of sugar beet was investigated at calcareous 

and heavy textured soil in Eskişehir conditions. Sugar beet was planted to the plots  (5x50m) using a drill with 45 cm space  between rows and 8 

cm space on lines at April.  Thinning was done at the period of three and four leaf stages of the plant as number of 9000 plants per 1000 square 

meter of the plot. Nitrogen was applied as urea form with a rate of  10, 15, 20 ve 25 kg N/da using drip irrigation system. The scheduling of 

irrigation was done from the third week of the June as weekly with 50 mm for each time and total 500 mm water was applied through plant 

growth. Harvest was done choosing 30 sub plots (2 m2) from each plot after middle of October.  Yield and quality rates of sugar beet were 

obtained and the results were compared by T test. According to the results the different rates of nitrogen on the yield and quality of sugar beet 

was not statistical significant. This result also showed that 10 kg N/da was economically adequate with drip irrigation. 

Key words: nitrogen, quality, sugar beet, yield 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de sulu tarımın ana ürünlerinden biri olan şeker pancarında bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı ve 

bitki besin maddesi ihtiyacının saptanması için yapılan araştırma projeleri, genellikle yüzey sulama yöntemleri 

kullanılarak yürütülmüştür. Söz konusu projelerde azotlu gübrenin yarısı ekimle tabana verilirken kalan kısmı da 

genelde bir uygulamada serpme şeklinde araziye verildikten sonra yüzey sulama yöntemleri uygulanmıştır. Yüzey 

sulama yöntemleri, suyu bitki kök bölgesinde yeterli kontrol etmeye imkân vermemesi, yüzey düzensizlikleri 

sebebiyle kök bölgesine verilen suyun ve azotun önemli bir kısmının derine sızmayla ve buharlaşma sonucu 

kaybedilmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan araştırma projelerinin yürütüldüğü dönemde kullanılan yönteme bağlı 

olarak sulama aralığının bitki kök bölgesindeki toprak neminin elverişli su tutma kapasitesinde tüketilmesine izin 

verilen düzeyin altına düşecek şekilde belirlenmesi ve uygulanan sulama aralığı bitkide stres şartlarının ortaya 

çıkmasına ve sonuçta verimlilikte önemli ölçüde azalmaya yol açan faktörlerin başında gelmektedir. Basınçlı sulama 

yöntemleri sadece suyun değil bitki besin maddelerinin de istenilen miktar, oran ve zamanda kök bölgesine kontrollü 

şekilde verilmesini sağlayan elverişli bir araçtır. Bu şekilde hem suyun ve bitki besin maddelerinin uygulanma ve 

kullanım randımanı artarken, verimli ve kaliteli yetiştiricilikle birlikte daha az su ve bitki besin maddesi tüketimi ile 

toprak, su kaynaklarının ve çevrenin korunarak ekonomik kullanımı ile bitki besin maddesi ve sulama enerjisi 

maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanabilmektedir.  

Bu çalışma, şeker pancarında damla yöntemiyle farklı dozlarda uygulanan azotlu gübrenin verim ve kaliteye 

etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. 

                                                           
 

1  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir ertugrulkaras@yahoo.com 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları biriminde 

yürütülmüştür.  

Araştırma yürütülen alanın toprak özellikleri Çizelge 2.1’de, denemede kullanılan parsel düzeneği Şekil 

2.1’de, kullanılan sulama suyun bazı kimyasal özellikleri Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1. Deneme yeri topraklarının bazı özellikleri 

Toprak 

Derinliği 

(cm) 

Saturasyon 

% 
PH 

EC 

dS/m 

Toplam 

Tuz 

% 

CaCO3 

% 

Organik 

Madde 

% 

P2O5 

kg/da 

K2O 

kg/da 

0 - 30  72 - C 7,78 2,34 0,12 8,77 2,19 2,11 134,57 

30 - 60  72 - C 7,86 1,88 0,10 10,23 1,85 2,08 128,45 

60 - 90  67 -CL 7,95 2,27 0,12 21,19 1,66 1,96 133,51 

Çizelge 2.2 Sulamada kullanılan suyun bazı analiz sonuçları 

Katyonlar 

(meq/l) 

Anyonlar 

(meq/l) 

Diğer bazı analiz sonuçları 

Na+ 2.65 CO3-- 0.0 pH 7.4 

K+ 0.03 HCO3- 4.40 EC     (dS/m) 1.00 

Ca++ 4.15 Cl- 1.45 B         (mg/l) 0.0 

Mg++ 4.90 SO4-- 5.88 RSC - 

Toplam 11.73  11.73 SAR 1.24 

Araştırma, detayları Şekil 2.1’de verilen blok parseller tesis edilerek ve tekrarlamasız olarak yürütülmüştür. 

Her bir konu için parsel boyutları 5x50=250 m2 olarak tesis edilmiş; lateral hatlar 90 cm’de bir yerleştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan damla sulama sistemi; pompa birimi, kontrol birimi ve su iletim hatlarından meydana gelmiştir. 

Sistemde ana boru hattı 75 mm çaplı, 6 Atm. basınca dayanıklı PE borular, lateral hatlarda 17 mm çapında, 40 cm 

damlatıcı aralıklı, 1 atm işletme basıncında 1.6 l/h debili, lateral üzerine boylamasına geçik (inline) damlatıcılar 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.1. Denemede kullanılan parsel düzeni 

Deneme konuları Çizelge 2.3’de verildiği gibi 10, 15, 20 ve 25 kg/da azot olarak seçilmiş; azotlu gübre 

konuları üre formunda (% 46 N) ve dört eşit uygulamada parsellere sulama suyu ile verilmiştir. 

Çizelge 2.3. Yürütülen denemenin konuları 

Konular Azot Dozu (kg/da) 

A 10 

B 15 

C 20 

D 25 
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Araştırmada KWS Türk A.Ş.’nin Isella şeker pancarı çeşidi kullanılmıştır. Çok yüksek kök ve şeker verim 

potansiyeline sahip NZ tipi bir çeşit olan İsella, Rhizomania ve küllemeye yüksek derecede dayanıklıdır. Toprak 

ayırımı yapmaksızın çok hızlı gelişim gösterdiğinden geç ekim dönemlerinde de çok yüksek şeker ve verim 

potansiyeline sahiptir. Koyu yeşil ve dik yaprakları ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Şişman boyunlu gövde 

yapısı ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Sökümde uygun rutubette üzerinde toprak tutmaz. Arıtılmış şeker 

içeriği ve usare safiyeti çok yüksektir. 

Araştırmada deneme yeri olarak seçilen arazi sonbaharda pullukla derin sürülerek, Mart ayında diskaro ve 

kazayağı ile ikinci kez işlenmiştir. Ekim öncesi 15 kg/da 15-15-15 kompoze gübresi araziye karıştırılarak 

uygulanmıştır. Bitki çıkışları gerçekleştikten sonra 3-4 yapraklı dönemde tekleme ve birinci ara çapası yapılmış; ikinci 

ara çapası bundan 20 gün sonra yapılmıştır. Denemede programlı sulamalar 15 Haziran’da başlatılmış, 15 Eylül’e 

kadar haftalık programla devam ettirilmiştir. Yetişme periyodu süresince her sulamada 50 mm olmak üzere 10 

sulamada toplam 500 mm sulama suyu uygulanmıştır.  

Azotlu gübreleme uygulamaları sulama suyu ile birlikte ikinci sulamadan itibaren 15 Temmuz’a kadar 

geçen dört haftalık sürede üre formunda uygulanmıştır.  

Denemenin hasadı, bitkinin vejetasyon süresi olan 180 günü tamamladıktan sonra 15 Ekim’de 

gerçekleştirilmiştir. Hasatta 2x1 m boyutlarında hasat çemberi kullanılmış; hasat edilen 30 adet örnekleme alanında 

parsel verimleri ve bitki sayıları belirlenmiştir. Örnekleme alanından alınan yeteri kadar şeker pancarı numunesi 

poşetlere doldurulmuş, etiketlenerek şeker analizleri için laboratuarda ICUMSA (1958)’de belirlenen yönteme göre 

analiz edilmiştir. 

Hasat edilen verim ve şeker pancarı polar şeker sonuçları ikili karşılaştırma ile T testine tabi tutularak 

istatistik analizleri yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen ortalama verim değerleri Çizelge 3.1’de, T istatistiği sonuçları Çizelge 3.2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Denemeden elde edilen verime ilişkin istatistik sonuçlar 

Konular Ortalama verim (kg/da) Standart sapma CV 

% 

10 kg/da N 9085 2021 22,24 

15 kg/da N 9236 1520 16,46 

20 kg/da N 9363 2102 22,45 

25 kg/da N 8717 1804 18,04 

 

Çizelge 3.2. Denemede şeker pancarı verimlerine ait T istatistikleri 

İstatistikler Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

N

-15 

N

-10 

N

-15 

N

-25 

N

-20 

N

-15 

N

-20 

N

-25 

N

-20 

N

-10 

Ortalama 9236 9085 9236 8717 9362 9236 9363 8717 9363 9085 

Varyans 2310059 4082570 2310059 3254563 4418216 2310059 4418216 3254563 4418216 4082570 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson 

Korelasyonu -0,024  0,078  -0,204  0,386  0,343  

df 29  29  29  29  29  

t Stat 0,324  1,253  0,244  1,622  0,644  

P(T<=t) iki-

uçlu 0,748  0,220  0,808  0,115  0,524  

t Kritik iki-

uçlu 2,045   2,045   2,045   2,045   2,045   

SONUÇ FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR 

Çizelge 3.2’de verime ait elde edilen sonuçlar ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin sonuçların verime 

etkisi bakımından uygulanan konular arasında istatistik olarak % 95 olasılıkla bir farklılık görülmemiştir. 

Araştırmadan elde edilen ortalama polar şeker değerleri Çizelge 3.3’te, T istatistiği sonuçları Çizelge 3.4’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.3. Denemeden elde edilen şeker oranlarına ilişkin istatistik sonuçlar 

Konular Ortalama polar şeker oranı  

(%) 

Standart  

sapma 

CV 

(%) 

10 kg/da N 17,48 1,75 10,03 

15 kg/da N 17,36 1,65 9,52 

20 kg/da N 17,88 1,54 8,59 

25 kg/da N 17,38 1,26 7,24 

Çizelge 3.4. Denemede polar şeker oranlarına ait T istatistikleri 

İstatistikler 

Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

N

-10 

N

-15 

N

-10 

N

-20 

N

-10 

N

-25 

N

-15 

N

-20 

N

-15 

N

-25 

N

-20 

N

-25 

Ortalama 17,48 17,36 17,48 17,88 17,48 17,38 17,36 17,88 17,36 17,38 17,88 17,38 

Varyans 3,07 2,73 3,07 2,36 3,07 1,58 2,73 2,36 2,73 1,58 2,36 1,58 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson 

Korelasyonu -0,397  0,187  0,246  -0,066  0,120  0,412  

df 29  29  29  29  29  29  

t Stat 0,232  -1,053  0,286  -1,236  -0,062  1,798  

P(T<=t) iki-

uçlu 0,817  0,300  0,777  0,226  0,951  0,083  

t Kritik iki-

uçlu 2,042  2,045  2,045  2,045  2,045   2,045   

SONUÇ FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR 

 

Çizelge 3.4’de örneklerin şeker oranlarına ait elde edilen sonuçlar ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin 

sonuçların şeker oranlarına etkisi bakımından uygulanan konular arasında istatistik olarak % 95 olasılıkla bir fark 

görülmemiştir. 

Haddock vd. (1959) artan azot oranlarının verimlilikte artış kaydına yol açarken şeker oranlarında 

düşmelere işaret etmektedir. Baldwin and Stevenson (1968), 0 ile 24 kg/da arasında değişen ve artış miktarı 3,42 

kg/da olan araştırmada maksimum şeker verimini 10.28 kg/da azot uygulamasından elde etmiştir. Araştırmada 10 

kg/da’ı aşan azot uygulamalarındaki şeker oranlarında hafif azalmalar saptanmıştır. Carter (1982) ABD’nin Idoha 

eyaletinde şeker pancarı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonuçlarına dayalı olarak, şeker pancarında kuru madde 

oranı ile şeker oranı arasında ters bir ilişki söz konusu olduğunu, azotun artan miktarlarda uygulanmasının ve 

uygulama zamanının geciktirilmesinin şeker pancarının kalitesinde olumsuz etkiler ortaya çıkardığını, şeker oranında 

ve kuru maddede azalmalara yol açtığını ifade etmiştir. Aynı araştırıcı, azotun kullanım etkinliği artırmak için 15 

Haziran ile 15 Temmuz arasında uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Carter ve Traveller (1981) ile Lauer (1994) aşırı 

azotun bitki kalitesini ve şeker oranını azaltıcı etkilerinden söz etmektedirler. Dechnik et al., (1989) Farklı azotlu ve 

potasyumlu gübre uygulamalarının şeker pancarının iz element kapsamına etkilerini araştırdıkları bir çalışmada, 

yüksek dozda azot ve potasyum uygulamalarının yağışın yetersiz olduğu durumlarda bitkilerde bor noksanlığına 

sebep olduğunu, ayrıca şeker oranı ile yaprak ve kökteki bor oranı arasında pozitif, Ca/B oranı ile şeker oranı arasında 

negatif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Sevim ve ark. (1991), şeker pancarı için en uygun sulama zamanının, uygun 

azot miktarının, aylık, günlük ve mevsimlik su tüketiminin ve sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi amacıyla Kars-Iğdır 

ovasında yürütülen araştırma sonuçlarına göre, araştırma bölgesi ve benzeri toprak ve iklim koşullarında, tohum 

ekimi Nisan ayında yapılmalı, ilk su Haziran ayının ilk haftasında olmak üzere ardıl sulamalar 7 gün aralıklarla 

yapılarak 13 kez sulama yapılmalı ve 20 kg/da N uygulanmalıdır. Sharmasarkar et al. (2000) şeker pancarı üretiminde 

damla ve karık yöntemleri ile yaptıkları sulamada toprakta nitrat hareketini takip etmişlerdir. 1996 ve 1997 yıllarında 

Wyoming’de üç farklı sulama rejimi uyguladıkları araştırmada tarla kapasitesinin % 20 (D1), % 35 (D2) ve % 50’si (D3) 

kadar azalma olduğunda sulamaya başlanacak şekilde konular uygulanmıştır. Parsellere sırasıyla 112 (F0), 168 (F1) ve 

224 (F2) kg/ha saf azot içeren gübre uygulanmıştır. Damla sulamanın uygulandığı konunun şeker pancarı ve şeker 

verimleri, karık sulamaya göre % 28 daha fazla olup, parsel verimleri D1> D2> D3 şeklinde sıralanmıştır. Su ve gübre 

kullanım etkinlikleri her iki yılda da D1> D2> D3 şeklinde sıralanmıştır. Çimrin (2001) tarafından Van koşullarında şeker 

pancarına 0, 9, 18 kg N/da; 0, 7.5, 15 kg P2O5 ve 0, 5, 10 kg K2O/da gübre uygulamalarının şeker pancarının kuru 

madde miktarı, NPK içeriği ve alımlarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçları azotlu gübrelemenin etkisiyle şeker 

pancarının kuru madde miktarı, şeker oranı ile fosfor içeriğini azaltırken, azot içeriği ve kuru madde miktarını 

artırmıştır. Fosforlu gübrelemenin etkisi ile pancar fosfor içeriği ve alımı artarken, fosfor alımında NxP interaksiyonu 

önemli bulunmuştur. Şeker pancarı potasyum içeriğine azot, fosfor ve potasyumlu gübrelemenin bağımsız etkileri 

gözlemlenmemiş ancak NxK interaksiyonu etkisi önemli olmuştur. Şeker pancarı dekardan artan azot dozları ile 

23.16 ve 34.74 kg azot, artan fosfor dozlarıyla 3.08 ile 3.94 kg fosfor ve potasyum uygulamalarıyla 26.45 ile 28.82 kg 

potasyum kaldırıldığı belirlenmiştir. El-Sarag (2008) tarafından üç farklı sulama aralığı ( 5, 8 ve 11 gün) ile üç farklı 

bitki sıklığı (4760, 6666 ve 10950 bin bitki) ile dört farklı azot dozu seviyesi (14, 19, 24, 28 kg) ile şeker pancarı ekimi 

gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçları 10950 bitki ve 19 kg N seviyelerinin, 8 gün sulama aralığında en yüksek verimi 

sağladığını göstermiştir. Leilah et al. (2005) tarafından yapılan araştırmada maksimum verim için kumlu topraklarda 
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önerilen 25 kg/da azotun ekimden itibaren 45, 60, 75 ve 90 gün sonra elde edilen sonuçlarla farklılık 

göstermektedir. Selim et al., (2010) şeker pancarı kök veriminin ve şeker oranının maksimizasyonu ve için azotlu 

gübrenin 24 kg/da olarak üre formunda damla sulama ile verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre artan azot dozu miktarları verim ve şeker oranlarında artış 

sağlamamıştır. Elde edilen sonuçlarla, benzer konularda yapılan araştırmalar elde edilen sonuçlarla önemli farklılıklar 

göstermiştir. Önceki araştırmalarla elde edilen verimlerden bağımsız önerilen azot dozu 22-26 kg/da arasında 

değişmektedir. Bu araştırmada elde edilen ortalama verime göre şeker pancarında 1 ton/da verim elde etmek için 

üst gübrelemede uygulanması gereken miktar 1-1.1 kg/da civarındadır. Benzer konuların çoğunda yapılan 

tartışmaların çoğunluğu çeşitli sebeplerle (derine sızma, buharlaşma gibi) meydana gelen azot kayıpları üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu durum haklı bir tartışma konusu olmakla birlikte uygulanan sulama yöntemi, sulama aralığı, 

toprakların su tutma kapasiteleri genelde göz ardı edilen bir faktördür. Bitki verimliliği, sulama periyodu süresince kök 

bölgesinde bitkinin sulama periyodu boyunca sürekli bir toprak nemini ve bu süre içerisinde beslenmesini sağlayacak 

bitki besin maddelerinin bulundurulmaktan geçer. Şeker pancarı bitkisi, çeşitli yayınlarda belirtilenin aksine 

Camposeo and Rubino (2003) tarafından yapılan araştırma ile de belirtildiği üzere yetişme periyodu içerisinde 

kullandığı sulama suyunun çoğunu (% 92) 0-60 cm derinlikten alıp kullanır, çok az kısmı (% 8 civarında) 60 cm’nin 

altındaki sudan yararlanır. Bu durum, etkili kök derinliğinin yeniden gözden geçirilmesini, bu derinlikteki toprağın 

fiziksel özelliklerini ve buna paralel olarak toprağın su tutma kapasitesinin, sulama aralığının da değişimini etkiler. Zira 

azotla ilgili benzer araştırmaların birçoğu, salma veya karık gibi yüzey sulama yöntemleriyle yapılmıştır ki, yüzey 

sulamada uygulanan suyun kontrolünün güç olmakta, arazide homojen uygulamanın sağlanamaması sebebiyle 

derine sızma ile önemli bir kaybedilmekte, uygulama sayısının (1-2 gibi) düşük olması ve bu sebeple buharlaşma 

kayıplarının olması, uygulanan miktarın belirli bir zaman aralığında bitki tarafından alınabilir düzeyin üzerinde olması 

gibi sebepler azotun kullanım randımanının düşmesi gibi çok ve çeşitli olabilir. Damla yöntemi gibi modern sulama 

teknikleri, hem suyun ve hem de bitki besin maddelerinin kök bölgesinde homojen ve kontrollü olarak 

uygulanmasını, dolayısıyla derine sızma ile yıkanma kayıplarının önlenmesi için elverişli bir araçtır. Bu durum 

uygulanan minimum miktarda azottan bitkinin faydalanma oranını artırırken, kayıpların da minimize edildiğinin delili 

sayılabilir. 

4. SONUÇ 

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde damla yöntemi ile fertigasyonla farklı azot dozlarının verim ve kaliteye etkisi 

araştırılmıştır. Uygulanan azot dozlarının hem verim ve hem de şeker oranlarına etkisi bakımından konular arasında 

herhangi bir fark görülmemiştir. Gübreleme rehberlerinde önerilen dozlar ile araştırma sonucunda elde edilen 

sonuçlar arasında önemli farklılıklar söz konusudur. Damla sulama ile yapılan fertigasyon uygulamaları ile hem suyun 

ve hem de bitki besleme bakımından azotun etkinliğinin artmaktadır. Bu bakımdan şeker pancarı yetiştiriciliğinde 

damla yönteminin kullanıldığı bitki besleme programlarında üst gübrelemede sulama suyu ile verilecek ekonomik 

doz azot miktarının 10 kg/da olması yeterli olduğu saptanmıştır. 
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FARKLI TOPRAK BÜNYELERİNİN BİTKİ GELİŞİMİNE VE VERİMİNE ETKİLERİNİN 

ANALİZİ 

   Rahşan ÖZDERE1    Levent ŞAYLAN2   Barış ÇALDAĞ2 

Fatih BAKANOĞULLARI3  Mehmet Ali GÜRBÜZ3  Serhan YEŞİLKÖY3 

ÖZET 

Bitki gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerden biri toprak özellikleri itibari ile dinamik yapıya sahiptir. Pek çok bölgede birden fazla, 

farklı toprak sınıfları bulunmaktadır. Bir yerdeki hakim toprağın dışındaki toprak sınıflarında, verimin ve gelişimin nasıl etkilenebileceği, model 

çalışmaları ile analiz edilebilir. Söz konusu amaca yönelik olarak bu araştırmada, farklı toprak sınıflarının ayçiçeği bitkisinin gelişimine ve verimine 

etkileri, 2010 gelişme döneminde Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nde TÜBİTAK projesi çerçevesinde 

yapılan ölçümler kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda 12 toprak sınıfı için bir bitki gelişimi modeli çalıştırılmış ve en yüksek verime % 4 artışla 

siltli toprakta, en düşük verime ise % 74 azalışla killi toprakta ulaşıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Gelişim Modeli, AquaCrop, Toprak Tekstürü, Ayçiçeği. 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIFFERENT SOIL TEXTURES ON CROP GROWTH 

AND YIELD 

ABSTRACT 

One of the most important factors of plant growth is the soil, which has a very dynamic structure. In general, most of the agricultural 

regions have vertically and horizontally varying soil types. Possible effects of soil type substitution with respect to the dominant soil classes on 

plant growth and yield can be analyzed by crop growth models. To achieve this, effects of different soil types on sunflower growth and yield were 

evaluated by using actual field measurement data measured at the Kırklareli Atatürk Soil, Water and Agricultural Meteorology Station for the 2010 

growing season–during an inclusive TUBITAK Project. In this context, the model was performed for twelve different soil types, for which the 

highest and lowest yield ratios were resulted from silt (4% increase), and clay (-74% decrease), respectively. 

Keywords:  Crop Growth Model, AquaCrop, Soil Textures, Sunflower 

1. GİRİŞ 

Toprak; bitki gelişimi için gerekli olan bileşenlerden biridir ve içinde farklı miktarlarda katı, sıvı ve gaz 

bulundurur. Yapılan analizlerle, içeriğindeki katı maddelerin dane çaplarına göre sınıflandırılması mümkündür. Bu 

sınıflandırma ile toprağın kum, kil ve silt yüzdesinden yararlanılarak, toprak farklı sınıflara ayrılır. Böylece topraklar katı 

kısmın dane çapına göre sınıflandırılmış olur. Toprağın fiziksel özelliklerinin yanı sıra kimyasal özellikleri de onların 

bitki gelişimine yapacağı etkileri belirleyen faktörlerdendir. Toprağın geçirgenliği, su tutma kapasitesi, topraktaki 

suyun hareketinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Öte yandan toprağın  buharlaşma üzerinde de etkisi 

bulunmaktadır. Toprak, aynı zamanda güneşten gelen enerji değişiminde de dikkate değer etkilere sahiptir. Bitki 

gelişimi, toprak, atmosfer ve bitki faktörlerinin etkisi altında gerçekleşen dinamik bir yapıdadır. Bu bakımdan bu 

bileşenlerdeki değişimin bitki üzerindeki tepkilerinin bilinmesine ihtiyaç vardır.  

İklim ve toprak parametrelerinin bir veya birkaçının etkisi altında bulunan bitki gelişimi, oldukça karmaşık 

aşamalardan meydana gelmektedir. Bitki gelişimi simulasyon modeli veya bitki iklim modeli olarak adlandırılan 

bilgisayar yazılımları ile, gerçek bitki gelişimine benzer bir gelişim elde edilebilmektedir (Şaylan, 1994). Bu modellerin 

oluşturulmasında amaç, “eğer …. olursa ne olur?” sorusuna cevap bulmaktır (Penning de Vries et. al., 1989). Kontrol 

edilemeyen meteorolojik faktörlerin günümüzde bitki gelişimi ve verim gibi parametrelere olası etkilerinin geleceğe 

yönelik tahmini için modellerin kullanımı popüler hale gelmiştir. Aynı şekilde toprağın fiziksel ve kimyasal 

özelliklerindeki değişiminin bitki gelişimi ve verimine, toprak su içeriğine, kuraklığa vb. yapabileceği etkiler de 

modeller vasıtası ile öngörülebilir.  

Bu çalışmada 12 bünye sınıfının bitki gelişimi, toprak nemi ve verim üzerindeki etkilerini incelemek için FAO 

tarafından geliştirilen AquaCrop Modeli kullanılmıştır. AquaCrop Modeli; tarımsal kuraklığın (Araya et. al., 2010; 
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Özdere, 2012), düzensiz yağışların (Geerts et. al., 2010), sıcaklık değişimlerinin (Özdere et. al., 2013), yeterli miktarda 

sulamanın ve kuraklığın (Kale ve Tarı, 2012; Andarzian et. al., 2011, LeeKheng et. al., 2009), farklı su rejimlerinin 

(Geerts et. al., 2009; Hussein et. al., 2011; Salemi et. al., 2011; Araya et. al., 2009; Stritevic et. al., 2011) ve farklı azot 

uygulamalarının (Abendinpour et al., 2012) bitki gelişimine ve verime olan etkisini analiz etmek için bir çok 

araştırmacı tarafından kullanılmış olup, güvenilir sonuçlar elde edildiği; ilgili araştırmalarda vurgulanmıştır. AquaCrop 

Modeli’nin toprak girdi dosyasında yer alan toprak tekstür sınıflandırması, USDA Toprak Koruma Hizmetleri işbirliğiyle 

ABD sistemine göre geliştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı; ayçiçeği bitkisinin, ilgili gelişme döneminde deneme alanındaki topraktan farklı 

özellikteki toprak tiplerine ekilmesi durumunda verimin nasıl değişebileceği sorusuna yanıt aramaktır. Araştırma; 

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nde, 108O567 nolu TÜBİTAK 

(COST) Projesi kapsamında 2010 yılı ayçiçeği gelişme döneminde yapılan ölçüm ve gözlemlerin, AquaCrop Modeli’ne 

uygulanmasını ve analiz sonuçlarını kapsamaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneme alanı, Kırklareli’ndeki Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyon Müdürlüğü 

yönetiminde ayçiçeği için belirlenen parsel ile temsil edilmektedir. Çalışmada 2010 Nisan-Ağustos arasında 

gerçekleşen ayçiçeği gelişme döneminin verileri, model girdisi olarak kullanılmıştır. Tüm girdi ihtiyacı, araziyi temsil 

eden ölçüm verileri ile karşılanmış olup, sadece yıllık CO2 değeri, küresel sonuç veren SRES-IPCC senaryolarından 

alınmıştır (388 ppm).  Başlangıç koşulları arasında yer alan bitki ve toprak verisinin yanı sıra günlük olarak temin 

edilen meteorolojik veriye ilave olarak; arazide gelişme dönemi boyunca yapılan tüm işlemler, nitelikleri ve nicelikleri 

ile birlikte kaydedilerek modele uygulanmıştır (Özdere et. al., 2013). Bitki 26 Nisan 2010’da çimlenmiş, hasad ise 23 

Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşmiştir (dane verimi=302 kg/da). Aşağıda bulunan Tablo 1’de, deneme arazisine ait 

toprak yapısının bilgileri verilmiştir. 

Tablo 1. Deneme bölgesinin toprak yapısı (Şaylan et. al., 2010) 

Ekilecek Bitki 
Derinlik 

(cm) 

Su ile Doy. 

(%) 

BÜNYE 

Kil 

(%) 

Silt 

(%) 

Kum 

(%) 

Ayçiçeği 0-30 29 16.66 25 58.54 

Ayçiçeği 30-60 45 18.75 20.83 60.42 

Ayçiçeği 60-90 48 31.25 16.66 52.09 

Ayçiçeği 90-130 53 39.58 16.67 43.75 

Ayçiçeği 130-155 55 41.66 16.67 41.67 

Tablo 2 incelendiğinde Kırklareli’nde 2010 ayçiçeği gelişme dönemi için bitkinin bazı başlangıç değerlerini 

verilmektedir.  

Tablo 2. Ayçiçeği için kaydedilen bazı model başlangıç girdileri (Şaylan et al., 2010).  

BİTKİ AYÇİÇEĞİ 
 

Kültürtipi Tunca  
 

Ekim Tarihi 13/04/2010 
 

Ekim Tipi Mibzerle Sıraya Ekim 
 

Ekim Derinliği 4-5 cm 
 

Çıkış Tarihi 26/04/2010 
 

Hasad Tarihi 23/08/2010 
 

Ekilen tohum sayısı (adet/da) 7187  
  

Ekilen tohum miktarı (kg/da) 0.487  
  

1000 dane ağırlığı (g) 67.76  
 

Çimlenme Kapasitesi (%) 96 
 

m2'ye çıkış 6 
 

Sıra Arası Mesafe 70 cm 
 

Sıra Üzeri Mesafe 25 cm 
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Tablo 3. Ayçiçeğinin 2010 Sezonunda Gelişimini Gösteren Unsurlar (Şaylan et al., 2010). 

Tarih 
Bitki Yaş 

Ağırlığı (kg/da) 

Bitki Kuru 

Biyokütle 

(kg/da) 

Top. Üst. 

Biyokütle Kuru 

(kg/da) 

Top. Alt. 

Biyokütle Kuru 

(kg/da) 

Bitki (gövde) 

Boyu (cm) 
LAI 

14.05.2010 77.84 9.90 8.44 1.46 13.00 1.1 

27.05.2010 334.76 50.30 41.20 9.10 39.33 1.13 

10.06.2010 3920.00 826.90 720.00 106.90 120.00 1.85 

25.06.2010 7680.00 1145.20 920.00 225.20 158.33 1.93 

13.07.2010 11880.00 3906.00 3440.00 466.00 177.33 3.08 

28.07.2010 12434.00 4090.00 3632.00 458.00 183.00 4.28 

16.08.2010 7584.00 3002.00 2652.00 350.00 184.66 2.37 

23.08.2010 2752.00 1942.00 1748.00 194.00 186.33 1.8 

Yukarıda bulunan Tablo 3 ise, bitkinin gelişme dönemi boyunca kaydedilen ve özellikle model kalibre 

sürecini yöneten bazı parametrelere ait ölçüm kayıtlarını içermektedir.  

Açıklamalı bitki iklim modellerinin tümünde olduğu gibi AquaCrop Modeli de toprak-bitki-atmosfer 

arasındaki karmaşık ilişkiyi dinamik olarak ele almaktadır. AquaCrop, genel anlamda buharlaşma, yağış ve CO2 gibi 

atmosferik girdilerin yukarıda özetlenen bazı başlangıç ve gelişme dönemi verileri ile birlikte bitki gelişimine ve 

verime etkisini incelemektedir. Bunun yanı sıra toprak-bitki-atmosfer bileşenlerine doğrudan veya dolaylı etkiyen 

tarımsal faaliyetler de bu modelde hesaba katılmakta olup, bitki hastalık ve zararlılarının potansiyel sonuçları ise 

süreç harici tutulmuştur (Raes et. al., 2009).  

AquaCrop Modelinin tüm çalışma aşamalarını genel çerçevede yansıtan bir akış diyagramı, aşağıdaki Şekil 

1’de incelenebilir.   

 

Şekil 1. AquaCrop Modeli’nde Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminin İşleyişi (Raes et. al., 2009) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneme alanındaki verim referans alınarak, modelin içindeki tüm toprak tekstür sınıflarının verim ve 

biyokütle değerleri simule edilmiştir. Aşağıdaki Tablo 4’te deneme alanı dışında 12 farklı toprak tipinde yetiştirilecek 

ayçiçeği bitkisinden elde edilecek verim ve biyokütle değerleri verilmiştir. En yüksek verim silt tipindeki toprakta; en 

yüksek biyokütle değerleri ise, yine siltli toprakta hesaplanmıştır. En düşük verim ve biyokütle değerleri ise killi 

toprakta, 78 kg/da ve 443 kg/da olarak hesaplanmıştır. Deneme alanındaki verim ve biyokütle değerleri mevcut 

toprakta, 301 kg/da ve 1641 kg/da olarak ölçülmüştür. Buna göre deneme alanı ayçiçeği bitkisi yetiştirilmesi için 

oldukça uygun toprak yapısına sahiptir ve toprak tipi olarak kumlu tın sınıfına girmektedir. 

Tablo 4. Toprak Bünyelerine Göre Verim ve Biyokütle Değerleri 

        Toprak Tipi Verim (kg/da) Biyokütle (kg/da) 

Deneme alanı 301 1641 

Kum 229 1413 

Tınlı Kum 249 1484 

Kumlu Tın 298 1657 

Tın 312 1694 

Siltli Tın 310 1827 

Silt 314 1845 

Kumlu Killi Tın 297 1636 

Killi Tın 298 1750 

Siltli Killi Tın 311 1831 

Kumlu Kil 294 1619 

Siltli Kil 308 1654 

Kil 78 443 

Deneme alanındaki verim referans olarak alındığında toprak bünye sınıflarına göre olan verim 

karşılaştırması, Şekil 2’de verilmektedir. Deneme alanındaki verim değerine en yakın toprak tipi “kumlu tın” ve “killi 

tın” olarak simule edilmiştir. Model “silt” toprak tipinde en yüksek verim ve biyokütle değerlerini elde etmiştir. 

Bununla birlikte söz konusu artış verim için de % 4 ile sınırlı kalmıştır. Model en düşük verim ve biyokütle değerlerine 

killi toprak tipinde elde etmiştir. Bu toprak tekstürünün verimde meydana getirebileceği düşüş ise %74 gibi daha 

çarpıcı bir oranda modellenmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi verimde sırasıyla tınlı, siltli tınlı, siltli, siltli killi tın ve siltli kil 

toprak bünyelerinde artma olurken, kum, tınlı kum, kumlu tın, kumlu killi tın, killi tın, kumlu kil ve kil toprak 

bünyelerinde azalma olmuştur. 

Şekil 3’te toprak su dengesinin toprak tiplerine göre dağılımı verilmiştir. Killi toprak tipinde diğer toprak 

çeşitlerine göre buharlaşma maksimuma erişirken, terleme (transpirasyon) ve infiltrasyon değerleri minimum 

seviyededir. Kumlu toprak tipindeki buharlaşma 50 mm iken, bu parametre killi toprak tipinde 90 mm, tınlı toprak 

tipinde ise 70 mm olarak model tarafından simule edilmiştir (Şekil 3). İnfiltrasyon değerlerinde ise, killi tipi toprak 

dışında tüm toprak tiplerinde 270–280 mm civarında değişmektedir. Ancak killi toprak tipinde infiltrasyon değeri 170 

mm olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Toprak Tekstür Sınıflarına Göre Verim Karşılaştırması 

 

Şekil 3. Toprak Su Dengesinin Toprak Çeşitlerine Göre Dağılımı 

Aşağıdaki Şekil 4’te toprak tekstür tiplerine göre değişen toprak su içeriği profilleri gösterilmektedir. 

Farklı toprakların ayçiçeği bitkisinin gelişme döneminde su içeriğinin derinlikle değişimini veren yukarıdaki 

şekle göre; su geçirgenliği yüksek ve toprağın su tutma kapasitesi çok düşük olan kumlu toprak tipi, toprak 

tekstüründe su içeriği en az olan tiptir. Tın ve silt toprak tiplerindeki tekstürlerde ise, 0-30 cm toprak profilinde 

geçirgenlik fazla olmasından dolayı toprak su içeriği azdır, ancak 30-60, 60-90 ve 90-120 cm toprak profillerinde 

geçirim az olduğundan, toprak su içeriği giderek artmaktadır. Silt ve kum tiplerinden kil tipine doğru geçiş 

yapıldığında ise, killi toprak tipinde su tutma kapasitesi artışı ve su geçiriminin azalmasından dolayı profillerdeki su 

içerikleri yükselmektedir. 
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Kum 

 

Tınlı Kum 

 

Kumlu Tın 

 

Tın 

 

Siltli Tın 

 

Silt 

 

Kumlu Killi Tın 

 

Killi Tın 

 

Siltli Killi Tın 

 

Kumlu Kil 

 

Siltli Kil 

 

Kil 

Şekil 4. Toprak Tekstür Tiplerine Göre Değişen Toprak Su Içeriği Profilleri 

Özellikle ülkemizde ayçiçeği veriminin belirli bir bölgede, belirli bir gelişme dönemi için farklı toprak 

tiplerinden etkilenme durumunun modellenmesi ile ilgili bir çalışma bulunmadığından, bu çalışmamız için 

karşılaştırmalı literatür yorumu yapma imkanına ulaşılamamıştır. 

4. SONUÇLAR 

Günümüzde modellerin kullanımı popüler hale gelmiştir. Bu modellerin gerçeği ne kadar yansıtabildiği 

hakkındaki sorular hala devam etmektedir. USDA Toprak Koruma Hizmetleri işbirliğiyle ABD sistemine göre 

geliştirilen AquaCrop Modeli’nin toprak girdileri kısmında bulunan 12 farklı bünyeli toprak çeşidine ait verim, 

biyokütle ve toprak nem değerlerine etkileri bu araştırmada incelenmiştir. Böylece bitki, yetiştirildiği yerdeki toprak 

sınıfı dışında “hangi toprakta yetiştirilirse daha fazla veya az verim elde edilebilirdi?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

Deneme alanının toprak bünye tipi, araziden alınan örneklerin analizi sonucunda kumlu tın olarak belirlenmiştir. 

Laboratuarda yapılan analiz sonuçlarının modele girilmesinin ardından söz konusu toprak sınıfı için mevcut verilerin 

seçilmesi durumunda modelin verimi %1.3 farkla hesapladığı belirlenmiştir. Bunlara ilave olarak, en yüksek verim 
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artışı silt bünyeli toprak çeşidinde elde edilmiştir (%4). Gerçek verimle maksimum verim arasındaki bu oldukça düşük 

fark, ayçiçeğinin araştırma alanında uzun dönem boyunca optimuma yakın toprak tipi koşullarında yetiştirildiğine 

işarettir.  

Sonuçta silt bünyeli toprak tipinin, araştırma alanında ve incelenen gelişme döneminde ayçiçeği bitkisinin 

yetişmesi için ideal olduğu anlaşılmıştır. En düşük verim değerine ise kil bünyeli toprak tekstür sınıfında ulaşılmıştır ve 

verimde %74 azalma tespit edilmiştir. Yapılacak olan paralel çalışmalarda iklim değişiminin toprak çeşitlerine, toprak 

nemine ve bitkinin verimine olan etkileri AquaCrop Modeli’ne ilave modellerin de ele alınmasıyla karşılıklı biçimde 

yorumlanabilecektir.  
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TOPRAK ANALİZLERİNDE “ÇOK BESİNLİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİNİN” 

UYGULANMA OLANAKLARI 

Mehmet Ali GÜRBÜZ1  Emine GÜNAY1 

ÖZET 

Topraklarda bulunan makro ve mikro besin elementlerinin yarayışlı kısmının ekstraksiyonu için,  geçen yüzyılın ikinci yarısından beri, 

uygulanan ekstraksiyon ve analiz teknikleri rutin hale gelmiş ve ülkemizde de kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemlerine göre bölgesel ve hatta 

yöresel düzeyde farklı bitkilerle  çok sayıda kalibrasyon çalışması yapılmıştır. Örneğin yarayışlı fosfor için; mısır bitkisinin fosfor isteği ve Olsen 

Yöntemi ile ekstrakte edilebilen fosfor miktarının kalibrasyonu, şeker pancarı bitkisinin potasyum isteği ve amonyum asetatla ekstrakte edilebilen 

potasyum miktarı  kalibrasyonu, buğday bitkisinin çinko ihtiyacı ve DTPA ile ekstrakte edilebilir çinko kalibrasyonu gibi.  

Kimyasal analiz tekniklerindeki gelişmeler; çok sayıda elementin aynı çözeltide ve aynı cihazda belirlenmesine olanak sağlamıştır. Bu 

durum, toprak bilimcileri de, rutin analizlerle ilgili çok sayıda ekstraksiyon ve analiz yerine, bir çözelti ile ekstraksiyon ve bütün besin 

elementlerinin bu çözeltide belirlenmesi yönünde araştırmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu alanda,  çok sayıda çok besinli ekstraksiyon yöntemi 

hazırlanmış ve öncelikle mevcut rutin analiz yöntemleri ile korelasyonları araştırılmıştır. Bunlar; Mehlich-2, Mehlich-3, AB-DTPA, Asit Amonyum 

Asetat EDTA gibi. 

Ülkemizde de, bu çok besinli ekstraksiyon tekniklerinin, rutin analiz teknikleri ile korelasyonları konusunda çalışmalar başlamış ve ilk 

sonuçları alınmıştır. Bu çalışmada, çok besinli ekstraksiyon  ve analiz tekniklerinin geldiği aşama irdelenecek ve ülkemizde bundan sonra yapılması 

gerekenler ortaya konacaktır. 

Anahtar kelimeler: toprak analizi, ekstraksiyon metodu, çok  besinli 

APPLICATION OPPORTUNITIES OF MULTINUTRIENT EXTRACTION METHODS IN 

SOIL ANALYSIS 

ABSTRACT 

Since the second half of the last century, extraction techniques have become routine and are used in our country for  the extraction of  

available portion of  macro and micro nutrients in soil. According to this analysis techniques large number of calibration studies was conducted at 

a regional and even local level with different plants. For example, for  the available phosphorus; the phosphorus demand of the corn plant and the 

phosphorus which can be extracted with olsen method, potassium demand of sugar beet plant and potassium amount calibration  which can be 

extracted with ammonium acetate, the zinc requirement of wheat plant and zinc calibration which can be extracted with DTPA etc.. 

Advances in techniques of chemical analysis led to the determination of a large number of elements with the same solution and the 

same device. This situation(condition) has led soil scientist to do research about the extraction with one solution and determination of whole 

nutrients in this solution instead of routine and large number of extraction and analysis. In this area, large number of multi nutrient extraction 

methods were prepared and primarily current routine extraction methods and correlations were investigated. These are Mehlich-2, Mehlich-3, AB-

DTPA, Acid Amonnium Acetate EDTA etc. 

Key words:soil analysis, extraction method, multi nutrient 

1.GİRİŞ 

Geçen yüzyılda temel bilimler, özellikle de biyoloji ve kimya alanında ki gelişmeler,  tarımsal üretimin asıl 

unsuru olan bitkilerin, beslenmelerinin topraktaki biyokimyasal unsurlar tarafından nasıl etkilendiğini ortaya 

koymuştur. Tarımsal üretimin bitkilerin, beslenmeleri için çok sayıda mineral besin elementine ihtiyaç duyduğunun 

tespiti ve bu besin elementlerinin toprakta bitkiye elverişli formda bulunması gerektiği tespit edilmişti. Topraktaki 

yarayışlı miktarın belirlenmesi ile, bitkilerin beslenmesi için yeteri miktarda bulunmayan besin elementlerinin 

gübreleme yoluyla karşılanması imkanı ortaya çıkmaktadır. Gübrelemenin bitki gelişimi ve netice olarak tarımsal 

üretime katkısı herkesin malumudur. 

Çoklu element ekstraksiyonu ile toprak analizi yapmanın temel iki faydası vardır. Birincisi bir defa 

ekstraksiyon yaparak çok sayıda bitki besin elementini aynı çözeltide belirleme imkanı sağladığından, işgücü ve 

zaman bakımından çok pratiktir. İkincisi ise, rutin analizlerde birkaç besin elementi tayin edilirken, bu tür 

ekstraksiyonda makro ve mikro besin elementlerinin topraktan alınanlarının bir ikisi dışında tamamını belirleme 

imkanı sunmasıdır. Çoklu ekstraksiyondan beklenen pratik sonuçların alınabilmesi için, laboratuvarda, çözeltiye 

alınan besin elementlerini hassas bir şekilde ve geniş bir aralıkta belirlemeye imkan veren bir ICP-OES cihazının 

bulunması gerekmektedir. 

                                                           
 

1 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müd.- Kırklareli, maligurbuz@kirklarelitopraksu.gov.tr 
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Toprakta bulunan yarayışlı besin elementlerinin ekstraksiyonu ve analizi için çok sayıda araştırma 

yürütülmüştür. Bu araştırmaların bir disiplin içinde yürütülmesi ve başarılı sonuç alınabilmesi için aşağıdaki sorulara 

cevap vermesi gerektiği (Bray, 1949) tarafından ifade edilmiştir. 

a. Kullanılan ekstraksiyon yöntemi ile, bitkiye yarayışlı besin maddesinin tamamı ya da büyük bir bölümü 

belirlenebilmelidir.  

b. Çözeltiye geçen bitki besin maddeleri kuşkuya yer bırakılmayacak şekilde doğru olarak belirlenmelidir. 

Ekstraksiyon yöntemi birinci maddede belirtilen hususu yerine getiremiyorsa, bu maddenin yerine 

getirilmesinin bir yararı olmaz. 

c. Yöntemin maliyeti ucuz, uygulanması kolay ve hızlı olmalıdır. Ancak hızlı ve kolay bir metod 

uygulayacağız diye, sonuçların doğru bir şekilde alınması feda edilmemelidir. 

Toprak analiz metodlarının ve toprak ekstraktlarının dünü, bugünü ve geleceğini konu alan makalesinde 

(Jones ve Benton, 1998), Amerika Birleşik Devletlerinde 1940’larda başlayan ve günümüze kadar kullanılan toprak 

ekstrakt metodlarını değerlendirmiştir. Özellikle çok sayıda elementin analizlerinin aynı anda yapılabilmesi ve 

bunlardan birincisi olan İCP-OES cihazlarının kullanılmasıyla, Mehlich-3 ve Amonyum Bikarbonat-DTPA gibi çok 

sayıda elementin ekstraksiyonunun yapılabildiği ekstrakt metodlarının benimsenmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

2.BULGULAR VE TARTIŞMA 

2.1 Çok  Besinli Ekstraksiyon Çözeltileri ile İlgili Bazı Çalışmalar 

Toprak bilimciler evrensel (universal) toprak ekstrakte edicileri, “değişik topraklardaki hem makro ve hem 

de mikro besin elementlerini belirlemek için kullanılan bir tek ekstrakte edici çözelti” olarak tanımlamaktadır (Jones 

ve Benton, 1990). İlk üniversal ekstrakte edici, 1941 yılında, onu geliştirenin isminden dolayı Morgan Ekstraksiyon 

Çözeltisi olarak adlandırılmış ve hem mineral ve hem de organik topraklarda kullanım için geliştirilmiştir. 1954 yılında 

Mehlich, kumlu tekstüre sahip asit topraklarda kullanılması için Çift Asit Çözeltisi olarak da referans gösterilen 

üniversal ekstrakte edici çözeltiyi geliştirmiştir. Amonyum bikarbonat-DTPA ekstraksiyon çözeltisi, akalin topraklarda 

kullanılması için Sultanpour tarafından 1977 yılında geliştirilmiştir. Wolf, 1982’de Morgan ekstraksiyon çözeltisine 

DTPA eklemiş ve bu metodu modifiye etmiştir. 1984’de Mehlich, Mehlich No.3 ekstraksiyon çözeltisi olarak bilinen ve 

asit topraklarda yaygın olarak kullanılan ekstraksiyon metodunu açıklamıştır. Bütün bu ekstraksiyon çözeltileri ile 

elde edilen toprak ekstraktlarında, makro ve mikro besin elementleri, İCP-OES (İnductively Coupled Plasma Emission 

Spectrometer) cihazları gibi çoklu elementel analiz yabılabilen cihazlar kullanılarak belirlenebilmektedir. 

Japonya'da tarım arazilerinde makro ve mikro besin elementlerinin aynı anda ekstraksiyonu için yeni bir 

çoklu element ekstraksiyon metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen bu metodda, 0,2 mol L -1 CH3COOH, 0,25mol L -1 

NH4 CI, 0,005 mol L-1 CSHS07 (citric acid), and 0,05 mol L -1 HCI (pH 1,3) 'dan oluşan ekstrakt çözeltisi kullanılmıştır. 

Bu metodda 30 dk çalkalama ve 1/10 toprak(g)/ çözelti(v) oranı ile ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bor tayini 

için ise 1/2 toprak oranı kullanılmıştır. Konvansiyonel metodlarla bu yeni metod arasında korelasyon katsayıları 

değerlendirilirken, KCL ile ekstrakte edilebilen NO3-N, Troug metodu ile Alınabilir P, Semimicro Schollenberger 

metodu ile değşebilir Ca, Mg ve K, hidrokinon-amonyum asetat ile kolay indirgenen Mn,  HCl ile çözülebilir Cu ve Zn 

ve sıcak su ile alınabilir B ekstraksiyon metodları kullanılmıştır. Alınabilir fosfor miktarı 400mgP2O5 kg-1 (Troug 

metodu) 0,783***'e kadar düşmüşken, paddy toprak örneklerinde 0,836***'ya ve taban arazilerde 0,878***'e kadar 

yükselmiştir. Bakır (Cu) volkanik kül topraklarda  0,983*** ve volkanik olmayan kül topraklarda 0,990***, bor (B)  

0,925'den 0,962'ye kadar çıkmıştır (Yanai et al., 2000). 

Elrashidi et al., 2003, topraklardaki on beş elementin aynı anda belirlenmesi için Mehlich-3 ve amonyum 

bikarbonat(AB)-DTPA çoklu elementel ekstraksiyon metodlarını kullanmışlardır. Araştırmacı, “ICP cihazını kullanarak, 

çok sayıda elementi aynı anda belirleme, toprak bilimci ve toprak analiz laboratuarlarına çekici gelen bir durum” 

olduğunu ifade etmektedir. Çalışmalarının amacının, Amerika Birleşik Devletlerinin 21 eyaletinden, 30 asidik ve 21 

alkalin toprakdaki 15 elementin Mehlich-3 ve amonyum bikarbonat-DTPA çoklu elementel ekstraksiyon metodlarını 

kullanarak aynı anda belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi olduğunu belirtmektedir. Değerlendirme 

yapılırken, fosfor(P) için, Bray-1 ve Olsen , kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), potasyum (K) ve sodyum (Na) için 

amonyum asetat (NH4OAc), alüminyum (Al), kadmiyum (Cd), kobalt (Co), krom (Cr), bakır (Cu), demir(Fe), mangan 

(Mn), nikel (Ni), kurşun (Pb) ve çinko için sulandırılmış hidroklorik asit(HCl) ve DTPA yöntemleri kullanılmıştır. Mehlich-

3 veya AB-DTPA yöntemi ile diğer analiz sonuçları arasındaki ilişkilerin araştırılması için tekli ve çoklu regresyon 

analizleri yapılmıştır. Eldi edilen sonuçlara göre; 

1. Mehlich-3 ekstraksiyon metodu, yarayışlı (labil) fosfor için bütün topraklarda iyi sonuç verirken, AB-DTPA 

ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen fosfor sonuçları alkalin topraklar için güvenilir olmuştur. 

2. Mehlich-3 ekstraksiyon metodu, bütün topraklarda Ca, Mg, K ve Na için uygun sonuçlar verirken ABDTPA 

ekstraksiyon yönteminden, Ca için uygun sonuçlar alınamamıştır. 
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3. Bütün topraklarda bu iki ekstrakt yöntemi, Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn elementleri için uygun ekstraksiyon 

yöntemi olarak uygun bulunmuştur. Toprakların çoğunda Co ve Cr eser miktarda olduğu bilindiğine göre, en 

az 13 elementin aynı anda belirlenmesi için Mehlich-3  ekstraksiyon metodunun önerilebilir olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Rodriquez-Suarez et al., 2008, İspanyanın Galiçya Bölgesinde 80 adet asit reaksiyonlu toprak örneğinde, 

makro ve mikro besinlerini, tekli ve çok sayıda elementi ekstrakte eden çözeltilerle analiz etmiş ve bunları 

karşılaştırmışlardır. Asit topraklarda, geleneksel ekstraksiyon çözeltisi olarak; Bray 2 ve amonyum asetat (Aa) 

yöntemleri, çok sayıda elementi ekstrakte eden çözeltiler olarak ise;  etilendiamin tetra asetik asit- amonyum asetat 

(AAAc-EDTA), amonyum bikarbonat- dietilentriaminpentaasetik asit (AB-DTPA) ve Mehlich-3 kullanılmıştır. Her bir 

besin elementinin geleneksel ekstraksiyon çözeltileri ve çoklu element ekstraksiyon çözeltileri arasındaki ilişkiler 

linear regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bray 2 ve Mehlich-3 yöntemi ile belirlenen fosfor (P) arasında 

kuvvetli korelasyon (r2= 0,97, slope=0,87 ve intercept= -0,48) bulunmuştur. EDTA-aa ve Aa’la belirlenen Ca arasında 

(r2= 0,86) ve benzer sonuç Mg’da (r2=0,99)’da tespit edilmiştir. Topraktaki Mehlich-3 ve EDTA-aa ekstraksiyonu ile 

belirlenen Zn konsantrasyonu arasında benzer bir sonuç alınmış, regresyon eğrisinin eğimi 0,95 (r2= 0,88) 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, Mehlich-3 ve EDTA-aa çoklu ekstrakte edici çözeltilerin asit topraklarda, yarayışlı 

bitki besin elementlerinden P, K, Ca, Mg, Cu, Zn ve Fe miktarının belirlenmesi için uygun çözeltiler olduğunu 

göstermiştir. 

Schroder et al., 2009, Bitki besin elementlerinin ekstraksiyonu için evrensel bir metod olarak Mehlich-3 

metodunun laboratuarlar arasında elde edilen sonuçlara göre geçerliliğini inceledikleri çalışmalarında, Mehlich-3 

metodunun geniş bir pH aralığında, bitkiye yarayışlı fosforun ekstraksiyonunda yaygın bir şekilde kullanıldığını 

belirtmektedirler. Bu metodun, pek çok laboratuarda, bitkiye yarayışlı çok sayıda elementin aynı anda belirlenmesi 

için kullanıldığını ifade etmektedirler. Bununlar birlikte fosfor dışında, laboratuarlar arasında ve içinde istatistiki olarak 

yeterince geçerli sonuçlar alınamadığı görüşündedirler. Bu çalışmanın amacının, farklı özelliklerdeki topraklarda, farklı 

besin elementi analizlerinin tekrarlanabilirliğini (laboratuar içindeki performans) ve yenilenebilirliğini (laboratuarlar 

arasındaki performans) belirlemek olduğunu ifade etmektedirler. 23 yerli ve uluslar arası laboratuarda, 11 toprak 

örneğinde, öncelikle K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe ve Cu analizleri, üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Örnekler, kaşıkla hacimsel 

olarak, ağırlık olarak ve hem hacim ve hem de ağırlık olarak alınarak ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraktlardaki değişik 

besin elementleri, katılımcı laboratuarlar da İCP-OES cihazlarında belirlenmiştir. Laboratuar içindeki tekrarlanabilirlik 

ve laboratuarlar arasındaki yenilenebilirlik değerlendirmesi için, nisbi standart sapma değerleri hesaplanmış, ve 

Horwitz Oranı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Mehlich-3 metodu Ca ve Fe dışındaki P, K, Mg, Zn, Mn ve Cu 

elementleri yönünden hacim ve ağırlık ölçülerinin her ikisi ile de uyumlu sonuçlar vermiş ve standart metod olarak 

kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. Ca ve Fe bakımından ise sorunun asıl nedeninin bu iki elementi bazı toprakların 

fazla miktarda içermesinin olduğunu ve bu tür topraklarda ayrıca çalışılması gerektiğini ifade etmektedirler. 

Xiao 2009’da toprak laboratuarlarında yapılan testlerle ilgili bir çalışmasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Kuzeydoğu Bölgesinde toprak analizlerinde kullanılan ekstraksiyon metodlarını vermiştir. Bunlar Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. ABD’nin Kuzeydoğu (Northeast) Bölgesindeki eyaletlerde toprak analizlerinde yaygın olarak kullanılan ekstrakt çözeltileri (Makro besin 

elementleri (P, K, Ca, Mg), mikro besin elementleri (Mn, Cu, Zn, B), sulfate-S, (SO4-S), and nitrate-N (NO3-N). 

Eyalet Makro Besin 

elementleri 

(P,K,Ca,Mg) 

Mikro Besin 

Elementleri 

(Mn,Cu,Zn) 

Bor SO4-S NO3-N 

Connecticut Modified Morgan DTPA N/A N/A 0,01 M CaSO4 

Delaware Mehlich 1 Mehlich 1 Mehlich 3 Mehlich 3 0,04 M (NH4)2SO4 

Maine Modified Morgan Modified Morgan Sıcak su Ca(H2PO4)2 Su 

Maryland Mehlich 1 Mehlich 1 Sıcak su KH2PO4 NaOAc 

Massachusetts Morgan Morgan N/A N/A Morgan 

New Hampshire Mehlich 3 Mehlich 3 Sıcak su N/A 0,01 M CaC12 

New Jersey Mehlich 3 Mehlich 3 Mehlich 3 N/A 0,5 M NaC1 

New York Morgan Morgan Sıcak 0,125%BaC12 N/A Morgan 

Pennsylvania Mehlich 3 Mehlich 3 N/A N/A 0,04 M (NH4)2SO4 

Rhode Island Mehlich 1 Mehlich 1 N/A N/A Su 

Vermont Modified Morgan Modified Morgan Modified Morgan N/A 0,01 M CaSO4 

West Virginia Mehlich 1 0,1 M HCI N/A N/A N/A 

N/A = Not available 

Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, makro ve mikro besin elementlerinin ekstraksiyonunda, 

bizim şu anda kullandığımız ekstraksiyon yöntemelrinden çok azı (DTPA Cu, Mn, Zn ve sıcak su ile Bor) kullanılmakta, 

çoğu analiz Modifiye Morgan, Morgan, Mehlich -3 gibi çoklu besin elementi ekstrakte ediciler kullanılmaktadır.  
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Matula, 2009, arpa bitkisi için besinlerin yarayışlılığı ve çok besin elementi analizi yapılabilen toprak testleri 

arasındaki ilişkiyı araştırmıştır. Araştırmacı saksı ortamında yürüttüğü bu çalışmasında, 36 toprak örneğine jips 

uygulaması yapmıştır. K, Mg, P, Mn ve B un yarayışlılığı, Mehlich-3, amonyum asetat ve su ekstraksiyonu ve İCP 

cihazında belirlenmiştir. Bütün metodlarda, bitkideki K, Mg ve fosfor ile topraktaki miktarları arasındaki korelasyonlar 

bakımından belirgin bir fark olmamasına rağmen, Mehlich-3 metoduna göre belirlenen Mn ve B miktarlarında 

bitkideki miktarlar ile topraktaki miktarlar arasında kabul edilebilir bir uyum bulunmamaktadır. Su ile ekstraksiyonun 

önemli bir kusurunu ise, heterojen topraklardaki gübre önerilerinin yapılmasında bilgi kaybı olmasına bağlamaktadır. 

Dünyada en çok yaygın olan ve uygulanan amonyum asetat ile toprak testi bütün çalışılan elementlerde (K, Mg, P, 

Mn, B) bitkideki miktar ile de ilişki bulunmuştur. Araştırmacı, katyon değişim kapasitesinin tayininde kullanılan bu 

ekstraksiyon metodunun, yeni yaklaşımlarla yorumlanarak gübreleme önerilerinde de kullanılabileceğini 

savunmaktadır. 

2.2 Araştırılan Bazı Çoklu Besin Elementi Ekstraksiyon Metodları  

a.Mehlich-3 Ekstraksiyon Metodu:  

Mehlich-3 ekstraksiyon metodu, 1984 yılında Mehlich tarafından geliştirilmiş, özellikle fosfor ekstraksiyonu 

ve kalibrasyonu konusunda çok sayıda araştırma yapılmış ve çok sayıda makro ve mikro elementin ekstraksiyonunda 

gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir ekstraksiyon metodudur (Mehlich, 1984). Bu metodun orjinalinde, 

sulandırma oranı 1:10 (örnek miktarı, 2,5 ml toprak hacmi olarak alınmakta ve 25 ml çözelti eklenmekte idi). 

Metodun bu kısmı Baker ve ark,  tarafından 1:7 sulandırma oranı (2 gr toprak ve 14 ml ekstrakt çözeltisi), şeklinde 

kalibrasyonu yapılarak kullanımının özellikle bor analizleri bakımından daha uygun sonuçlar verdiği belirtilmiş ve 

kullanımı benimsenmiştir. 

b.Modifiye Edilmiş Morgan Ekstraksiyon Metodu 

Wolf ve Beegle’ın, 2009'ın bildirdiğine göre, modifiye edilmiş Morgan ekstraksiyon metodu, (Morgan, 1941) 

geliştirilmiş olan Morgan metodunun McIntosh (McIntosh, 1969) tarafından modifiye edilmiş halidir.  

c. Amonyum Bikarbonat-DTPA Yöntemi(AB-DTPA):   

Bu yöntem Soltanpour ve Schwab, 1977' tarafından geliştirilmiştir.  Nötr ve kireçli topraklardaki NO3-N, P, K, 

Zn, Fe, Mn ve Cu’ın aynı anda belirlenmesinin yanı sıra atık çamur uygulanmış alanlardaki potansiyel toksik 

elementlerin (Pb, Cd, Ni, Se,As, B, Mo ve S) analizinde de kullanılabilmektedir.  

d. Asit Amonyum Asetat- EDTA (AAAc-EDTA) ekstraksiyon yöntemi:  

Bu metod özellikle topraklardaki ağır metallerin ve kirlilik unsuru elementlerin ekstraksiyonunda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. FAO’nun bazı kaynaklarında bu metoda göre yapılan analiz sonuçları verilmekte ve ülkelerin 

toprakları hakkında bilgilere rastlanmaktadır (Lakanen ve Ervio, 1971). 

e. Su ile ekstraksiyon yöntemi: 

Bu metod, topraktaki suda çözünebilir katyonların  (K, Ca, Mg, Na) belirlenmesinde kullanılmakta idi. Analiz 

teknikleri ve hassasiyetindeki gelişmelerle birlikte çoklu element ekstraksiyonu araştırmalarında da kullanılmaya 

başlamıştır (Chapman ve Pratt, 1982). 

2.3 Türkiye'de Çoklu Element Ekstraksiyon Çalışmaları 

Ülkemizde toprak analizlerinde çok besinli ekstraksiyon metodları ile ilgili ilk araştırma Yıldız ve Ark., 1999 

tarafından yapılmıştır. "Erzurum Ovası ve asit topraklarda bitki besin elementlerinin Mehlich-3 yöntemine göre 

belirlenmesinin uygunluğu" isimli çalışmalarında, Erzurum ovasını temsilen 20 yüzey toprağı (0-20cm) ve 14 asit 

toprak örneği ile serada saksıda mısır bitkisi ile  deneme kurulmuştur. Hasat edilen bitki  örneklerinde, toplam Ca, Mg, 

Na, K, Fe, Cu, Zn, Mn ve P ve toprak örneklerinde ede aynı besin elementlerinin yarayışlı miktarları belirlenmiştir. 

Mehlich-3 yöntemi ile Erzurum Ovası ve asit topraklarda belirlenen yarayışlı besin elementi miktarları ile mısır 

bitkisinde belirlenen miktarlar arasında mısır bitkisine ilişkin biyolojik indeksler arasında önemli bir ilişki 

belirlenememiştir. Bu çalışmada, Mehlich-3 yöntemi ile bitkiye yarayışlı besin elementlerinin ekstraksiyonu arasında 

ilişki bulunamaması farklı iklim ve toprak koşullarından kaynaklanabileceği belirtilmektedir. 

Gürbüz ve Günay, 2013 "makro ve mikro besin elementlerinin birlikte ekstraksiyonunda kullanılabilecek 

metodların Trakya Yöresi örneğinde araştırılması" isimli çalışmalarında, Trakya tarım alanlarından 0-20 cm derinlikten 

alınan 107 asit ve123 adet nötr ve alkali reaksiyonlu toprak örneğinde 5 adet çoklu ekstraksiyon metodu ile 

ekstrakte edilen makro (P, K, Ca, Mg, S) ve mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, B) besin elementlerinin miktarları ile bu besin 

elementlerinin rutin analiz metodları ile belirlenen yarayışlı miktarları arasındaki korelasyonları belirlemişlerdir. Bu 

korelasyon sonuçlarına göre, asit topraklarda Mehlich-3 ve asit amonyum asetat-EDTA (AAAc-EDTA) , nötr ve alkali 

reaksiyonlu topraklarda ise Mehlich-3 ve amonyum bikarbonat -DTPA(AB-DTPA) yöntemlerinin yüksek korelasyon 

verdikleri ve makro ve mikro besin elementlerinin birlikte ekstraksiyonunda gerekli kalibrasyon çalışmaları yapılarak 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 
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3. SONUÇ 

Geçen son yarım yüzyılda, tarımsal üretimde birim alandan daha fazla ürün alma isteği veya zorunluluğu, 

toprak analizlerinin ve bu analiz sonuçlarına dayalı gübrelemenin önemini artırmıştır. Toprak analizlerini önemli kılan 

diğer bir faktör ise, gübrelemenin etkili olabilmesi, yani kaynakların rantabl kullanılabilmesi için zorunlu olmasıdır. Bu 

yüzden geçen son on yıllık dönemde ülkemizde de toprak analizlerine konuyla ilgili bakanlık tarafından önemli 

destekler sağlanmış ve sağlanmaya devam etmektedir. Bu destekler sayesinde ülkemizde toprak analizi hizmeti 

veren birimlerin sayısı 4-5 kat artarak 300'ü aşmıştır. 

Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde tarım üreticisine toprak analizi hizmeti veren laboratuvarlarda, genellikle 

son 50 yılda rutin hale gelmiş toprak analiz metodları kullanılmaktadır. Ancak son 20 yılda, özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri'nde rutin analiz metodlarının yanı sıra ve isteğe bağlı olarak, Mehlich-3, Modifiye Morgan ve diğer bazı 

çoklu ekstraksiyon metodları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Hatta bu metodlarla rutin analiz metodlarının 

sonuçlarının uyumunu gösteren çok sayıda araştırma çalışması yürütülmüştür. Özellikle, Mehlich-3 ekstraksiyon 

yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile, rutin olarak kullanılan ekstraksiyon metodları ile elde edilen analiz sonuçları 

arasında çevrim faktörleri hesaplanmış ve kullanılmaktadır.  

Çoklu analiz ekstraksiyon metodlarına ilişkin, ülkemizde de araştırmalara başlanmış ve ilk sonuçlar 

alınmıştır, Bu metodlardan hangisinin ülkemizdeki farklı toprak ve tarımsal uygulamalarda kullanılabilir sonuç 

vereceğinin tespiti için, laboratuvar analizi yöntemleri düzeyindeki çalışmaların ana tarımsal ürünlerin gübreleme ve 

besin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde, rutin analiz teknikleri ile birlikte değerlendirilerek, tarla çalışmalarının 

yapılmasında yarar görülmektedir.  

KAYNAKLAR  

Baker, W.H. C.G. Herron, S.D. Carroll,M.A. Henslee, D.C. Lafex, and E.E. Evans., 2002. A Comparative Summary of the Standard 

Mehlich 3 Soil Test with a Modified Mehlich 3 Dilution Ratio Procedure. http://arkansasagnews.uark.edu/205.pdf. 

Bray, R.H., 1949. Correlation of soil tests with crop response to added fertilizers and with fertilizer requirement. Diagnostic 

techniques for soil and crops. The American Potash Institute, pp. 53-56. 

Chapman, H.D., and P.F. Pratt., 1982. Methods of soil analysis. Part 1. Agron. 9:545-567. Rhoades, J.D.  

Elrashidi, M. A, Mays, M. D., Lee, C. W, 2003. Assessment of Mehlich-3 and ammonium bicarbonate-DTPA extraction for 

simultaneous measurement of fifteen elements in soil.  Comminication in Soil Science and Plant Analysis, Vol:34 

İssue:19-20, pages: 2817-2838. Georgia. 

Gürbüz M. A., E. Günay, 2013. Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Birlikte Ekstraksiyonunda Kullanılabilecek Metodların Trakya 

Yöresi Örneğinde Araştırılması. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03-07 Haziran 2013. Kapadokya, Nevşehir. 

Jones Jr., J. Benton, 1990, Universal soil ekstractants: Their composition and use.  Comminication in Soil Science and Plant 

Analysis, Vol:21 İssue:13-16, pages: 1091-1101.Department of Horticulture, University of Georgia, Athens, Georgia. 

Jones Jr., J. Benton, 1998, Soil test methods: Past, present and future of soil extractants, Comminication in Soil Science and Plant 

Analysis, Vol:29 İssue:11-14, pages: 1543-1552. Department of Horticulture, University of Georgia, Athens, Georgia. 

Lakanen E, R Ervio., 1971 A comparison of eight extractants for the determination of plant  available micronutrients in soils. 

Acta Agralica. Fenn. 123, 223-232. 

Matula J., 2009. A relationsip between multi-nutrient soil tests (Mehlich-3, ammonium acetate, and water extraction) and 

bioavalibility of nutrients from soils for barley. Plant Soil Environ.,55, pp:173-180. 

Mehlich, A., 1984. Mehlich-3 soil test extractant: A modification Mehlich-2 extractant. Communication Soil Science Plant Analyisis. 

15(12):1409-1416. 

McIntosh, J. L., 1969. Bray and Morgan soil test extractants modified for testing acid soils from different parent materials. Agron. J. 

61:259-265. 

Morgan, M. F., 1941. Chemical soil diagnosis by the universal soil testing system. Conn. Agric. Exp. Stn. Bull. No. 450. 

Rodriquez-Suarez, J.A., M. Arias, E. Lopez, B. Soto, 2008., Comparison of Multi-element to Single-Element Extractants for Macro-

and Micronutrients in Acid Soils from Spain. Comminication in Soil Science and Plant Analysis, Vol:39 İssue:1-2, pages: 

231-240. 

Schroder, JL., H. Zhang, JR. Richards, ME. Payton, 2009, İnterlaboratory validation of the Mehlich-3 method and as a universal 

extractant for plant nutrients .J AOAC İnt. Jul-Aug:92 (4): 995-1008. 

Soltanpour., P.N., S. Workman, 1977. A new soil test for simultaneous extraction of macro-and micronutrients in alkaline soils. 

Commun. Soil Sci. Plant. Anal. 8:195-207. 

Xiao, M., 2009. Soil Testing Laboratory Manual. Bent Tree Pres. 59 Damonte Ranch Parkway, Suite B284 • Reno, NV 89521 • (800) 

970-1883. Fresno California. www.benttreepress.com. 

Wolf, A., D. Beegle, 2009. Recommended Soil Testing Procedures for the Northeastern United States. 3rd Edition Northeastern 

Regional Publication No. 493. 

Yanai M., M. Uwaswa, Y. Shimizu., 2000. Development of a new Multinutrient Extraction Method for Macro and Micro-Nutrients in 

Arable Land Soil. Soil Science and Plant Nutrition 46:2, 299-313. 

Yıldız N., O. Aydemir, A. Aydın, F. Ulusu, 1999. Suitibility of Mehlich III method for assessing the plant nutrients in Erzurum plain 

and acid soils. İmproved Crop Quality by Nutrient Management Developments in Plant and Soil Science Vol:86, P:281-

284. 

 



Bitki Besin Elementleri Etkinliği 

135 
 

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA SIVI OLARAK TOPRAĞA UYGULANAN FARKLI 

HÜMİK ASİT SEVİYELERİNİN BUĞDAY’IN (Triticum durum) VERİM VE VERİM 

UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

A. Gülgün ÖKTEM1  A. Suat NACAR1  Abdullah ŞAKAK1 

Abdullah ÖKTEM2  Nazife ÖZKAN1 

ÖZET 

Bu çalışmada farklı miktarlarda toprağa uygulanan hümik asit’in buğday bitkisinin verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırma 2010 ve 2011 yıllarında Harran Ovası koşullarında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak sıvı hümik 

asit ve bölgede yaygın olarak üretimi yapılan Akçakale-2000 buğday çeşidi kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Sıvı hümik asit seviyelerini kontrol, 2 kg/da, 4 kg/da, 6 kg/da, 8 kg/da sıvı hümik asit oluşturmuştur. 

Araştırmada tane verimi yanında bitki boyu, başakta tane sayısı, bintane ağırlığı, m2‘de tane sayısı ve hasat indeksi değerleri incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; her iki deneme yılında da tane verimi, bin tane ağırlığı, m2‘de tane sayısı ve hasat indeksi bakımından uygulamalar 

arasında istatistiki önemde farklılık gözlenirken, bitki boyu ve başakta tane sayısı önemsiz bulunmuştur. Kontrol uygulamasından itibaren artan 

hümik asit dozlarıyla birlikte tane verimi, bintane ağırlığı, m2‘de tane sayısı ve hasat indeksi değerlerinde artış gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Harran Ovası, sıvı hümik asit, buğday 

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF HUMIC ACID APPLIED SOIL TO YIELD AND YIELD 

CHARACTERISTICS OF WHEAT (Triticum durum) UNDER HARRAN PLAIN 

CONDITIONS 

ABSTRACT 

This study was aimed to determination of different levels of humic acid effects to yield and yield characteristics of wheat. Research 

was conducted at Harran Plain conditions in 2010 and 2011 years. Liquid humic acid levels and Akçakale-2000 wheat variety which grown 

commonly in the region were used as research materials. Experimental design was randomized block design with four replicates. Liquid humic 

acid levels were control, 2 kg/da, 4 kg/da, 6 kg/da, 8 kg/da humic acid. Plant height, kernel number of ear, thousand kernel number, kernel 

number in square meter and harvest index were evaluated in the study. Grain yield, thousand kernel number, kernel number in square meter and 

harvest index were significant for humic acid levels in both research years whereas plant height and kernel number of ear were not significant. 

Grain yield, thousand kernel number,  kernel number in square meter and harvest index values with increased humic acid doses. 

Key Words : Harran Plain, liquid humic acid, wheat 

GİRİŞ 

Buğday dünyada ve ülkemizde insan beslenmesinde kullanılan önemli bir gıda maddesidir. Buğday ürünleri 

insan beslenmesi için gerekli olan besin elementlerini ve enerjiyi sağlar. Pastacılıkta, bisküvi yapımında, makarna 

sanayinde ve pek çok alanda kullanılmaktadır. Türkiye ve bazı Ortadoğu ülkelerinde, buğdaydan önemli bir gıda 

maddesi olan bulgur da yapılmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 710 712 ha alanda buğday üretimi yapılmakta olup, yaklaşık 2 227 273 

ton üretim elde edilmektedir. Şanlıurfa İlinde ise  91 648 ha alanda ekimi yapılmakta ve 4620 kg/ha ortalama verim 

elde edilmektedir (Anonim, 2013a) 

Toprağın verimliliği bünyesindeki besin maddeleri ve organik madde miktarı ile doğru orantılıdır. Organik 

materyalin temel maddesi ise humustur. Humus ise genellikle bitki kısımlarının toprak altında uzun yıllar 

beklemesiyle oluşmakta ve ekolojik sistemde toprağın verimliliğini sürekli kılmaktadır. Humus içerisindeki 

bileşenlerin büyük bir kısmını ise humik asitler oluşturur. Humik asitler ise bitkinin topraktan bazı besin maddeleri, 

vitamin ve iz elementlerin alımını kolaylaştırmaktadır. 

Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmede en fazla başvurulan yöntemlerden birisi toprağa 

organik materyallerin uygulanmasıdır. Toprakların organik madde kapsamlarının arttırılması için birçok organik 
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kaynak kullanılmaktadır. Hümik asit  toprağın organik madde kapsamının artırılması ve bitkisel üretimde verimin 

yükseltilmesi için kullanılan materyallerin başında gelmektedir.  

Hümik asit ile ilgili değişik bitkilerde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 

Ali-Zade ve Gadzhieva (1977) nohuda uygulanan 20 mg/L düzeyindeki hümik asitin tepe ve kök gelişimi ile 

kuru madde kapsamını artırdığını açıklamışlardır.  

Bernardio ve ark. (1990) Dona çilek çeşidi ile yapmış oldukları denemede;  azot, fosfor ve potasyumlu 

gübreleme ile birlikte humik asidin etkisini incelemişler, humik aside bağlı olarak ürün miktarının arttığını 

bildirmişlerdir.  

Bazı araştırıcılar ise hümik maddeler, içerisindeki hormon benzeri maddeler sayesinde bitki gelişimine 

olumlu etki yaptığı öne sürmüşlerdir (Casenave de Sanfı lippo ve ark., 1990). 

Padem ve Öcal (1999), humik asitlerin bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde etkili olduğunu,düşük 

miktarlarda uygulandığında gelişimi olumlu yönde etkilediğini; bununla beraber fazla miktarda uygulandığında 

gelişim üzerinde etkisiz veya olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

 Hopkins ve Stark (2003) patates bitkisinde hümik asit uygulaması sonucu yumru özgül ağırlığının önemli 

derecede artış gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Türkmen ve ark. (2004) tuzlu topraklarda domates fidelerinin gelişimi, tohum çimlenmesi, makro ve mikro 

besin elementleri içeriğinin incelenmesi amacıyla toprağa farklı seviyelerde humik asit ve kalsiyum uygulamışlardır. 

Humik asit uygulamasının sadece makro besin elementleri içeriğini değil, aynı zamanda köklerde N ve P, filizlerde N, 

Ca, S içeriklerini arttırdığını belirtmişledir.  

Erkoç ve Daşgan (2009) sera domates yetiştiriciliğinde Leonardit uygulanan topraklardaki domates 

bitkilerinin, bitki büyüme parametrelerinde, verimde ve meyve iriliğinde daha yüksek değerler elde edildiğini 

bildirmiştir. 

Selçuk ve Tüfenkçi (2009) mısır bitkisine 0, 2, 4 kg/da dozlarında hümik asit uygulamışlar, koçandaki tane 

sayısı, koçan boyu, bitki boyu, bin tane ağırlığı ve koçan sayısında artış sağladıklarını, 2 kg/da dozunda ise en yüksek 

değerlerin alındığını bildirmişlerdir. 

Öktem ve ark. (2013 a) Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında 2010 ve 2011 yıllarında kırmızı mercimek 

bitkisine ekim öncesi tohuma humik asit uygulamalarının  verim ve verim unsurlarına etkisini incelemek amacıyla 

yürüttükleri çalışmada ekim öncesi humik asidi  tohuma 0, %1.25, %2.5, %5 ve %10 seviyelerinde uygulamışlardır.  

Tohuma %5 seviyesinde humik asit uygulamasının en yüksek tane verimini verdiğini bildirmişlerdir. 

Öktem ve ark. (2013 b) Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında 2010 ve 2011 yıllarında yürüttükleri çalışmada; 

hümik asidi buğdayda ekim öncesi tohuma  0, %1.25, %2.5, %5 ve %10 seviyelerinde uygulamışlardır. En yüksek tane 

veriminin %5 ve %10 tohum uygulamalarından elde edildiğini  bildirmişlerdir. 

Öktem ve ark. (2013 c)  Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında farklı dozlarda Leonardit uygulamalarının kırmızı 

mercimeğin verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla  farklı dozlarda Leonardit uygulaması 

yapmışlardır. Leonardit dozlarını kontrol, 1.5 kg/da, 3 kg/da, 6 kg/da, 12 kg/da ve 24 kg/da leonardit oluşturmuştur. 

Araştırmada tane verimi yanında bitki boyu, bakla sayısı, ilk bakla yüksekliği, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi gibi 

özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek tane verimi 3 kg/da Leonardit uygulamasından elde 

edilmiştir.  

Bu çalışma ile farklı dozlarda sıvı hümik asit uygulamalarının buğday bitkisinde verim ve verim unsurlarına 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma 2010 ve 2011 yıllarında Harran Ovasında bulunan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu-

Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonu’nda iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü Harran Ovası, 

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 kil içeriğine bağlı olarak alt katmanlara doğru 

artmaktadır (Dinç ve ark.1988). Deneme yerine ait bazı kimyasal özellikler Çizelge 1 ‘de verilmiştir. Araştırmanın 

yürütüldüğü yıllara ait yetişme periyodu boyunca elde edilen iklim verileri Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Araştırma alanının bazı kimyasal özellikleri 

Yıl 

Derinlik 

(cm) 

 

EC 

(dS/m) 

 

CaCO3 

(%) 

 

pH 

 

P2O5 K2O Org. Mad. 

(%) 

Cu 

 

Fe 

 

Mn 

 

Zn 

 

(kg/dekar  ) (mg/kg) 

2010 0-20 1,174 30,40 7,79 2,44 123,1 1,56 1,985 8,351 33,58 0,415 

2011 0-20 1,117 26,90 7,88 3,19 97,20 1,13 1,523 5,213 9,287 0,461 

Çizelge 2. Mercimeğin büyüme periyoduna ait bazı meteorolojik parametreler.  

Yıl Aylar   → 1 2 3 4 5 6 10 11 12 

2010 

Max sıc. (0C) 17,8 21,0 27,1 30,6 37,2 42,0 35,2 29,7 28,1 

Min. sıc (0C) -4,0 -2,8 0,9 4,1 10,2 16,8 7,1 3,8 0,0 

Ort.. sıc (0C) 7,6 9,6 13,9 17,8 24,2 29,2 21,2 15,3 10,1 

Ort. Nispi nem (%) 69,4 68,8 60,3 49,8 38,7 36,0 52,8 35,3 63,1 

Top. yağış (mm) 36 12,6 23,5 3,6 5,7 0,6 9,6 - 26,8 

2011 

Max sıc. (0C) 14,6 17,8 25,2 28,5 34,9 38,9 32,7 21,4 16 

Min. sıc (0C) 0,3 -0,9 2,3 4,3 11,3 17,7 8,8 -0,4 0,8 

Ort.. sıc (0C) 7,3 7,6 12,3 15,4 21,3 28,3 19,3 9,4 7,4 

Ort. Nispi nem (%) 62,9 64,7 46,1 59,9 46,6 30,3 53,7 53,7 57,4 

Top. yağış (mm) 58 28,2 42 133,7 39,2 4,6 12,3 62,1 47,1 
1.Ocak, 2.Şubat, 3.Mart, 4.Nisan, 5. Mayıs, 6.Haziran, 10.Ekim, 11.Kasım, 12.Aralık 

Kaynak: Şanlıurfa Meteoroloji  İstasyonu (Anonim, 2010 ve 2011). 

Araştırmada materyal olarak; Türkiye Kömür İşletmeleri  tarafından üretilen hümik asit kullanılmıştır. 

Kullanılan humik asidin içeriğinde  %5 toplam organik madde, %12 toplam hümik + Fulvik  asit, %3 suda çözünebilir 

K2O:bulunmakta olup,  pH ise  11-13 civarındadır. Bitkisel materyal olarak bölgede yaygın bir şekilde üretimi yapılan 

Akçakale 2000 buğday çeşidi kullanılmıştır. Akçakale 2000, başak rengi beyaz , hastalıklara karşı dayanaklı, bin dane 

ağırlığı 35.3-50.5 gr, dekara ortalama verim 469.7 kg/da olan orta erkenci bir çeşittir (Anonoim 2013b) 

Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Parsel ölçüleri ekimde: 

2.40 m x 6.00 m = 14.40 m2, hasatta: 1.20 m x 4.00 m = 4.80 m2 olarak düzenlenmiştir. Sıvı hümik asit seviyelerini 

kontrol, 2 kg/da, 4 kg/da, 6 kg/da, 8 kg/da sıvı hümik asit  oluşturmuştur. Ön bitki hasadından sonra kulaklı pullukla 

derin sürüm yapılmış, ardından diskharrow, ve tapan çekilerek deneme yeri ekime hazır hale getirilmiştir. Belirtilen 

dozlarda sıvı hümik asit her parsele su ile uygulanacak şekilde sulandırılarak, ekimden hemen önce toprağa 

pülverizatörle püskürtülmüş, 10-15 cm derinliğe karıştırılmıştır.  Daha sonra hububat mibzeri ile sıra  arası 17 cm 

olacak şekilde ve 20 kg/da tohum düşecek şekilde parsellere ekim yapılmıştır. İlk yıl 10.01.2010 tarihinde, ikinci yıl 

ise 25.11.2011 tarihinde ekim gerçekleştirilmiştir. Taban gübresi olarak 20-20-0 kompoze gübre, kg/da saf P2O5 

gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır.  Her iki deneme yılında da azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı ise 

amonyum nitrat formunda sapa kalkma döneminde verilmiştir. Bitkilerin hasat olgunluğuna ulaştığı dönemde, hasat 

biçerdöver ile yapılmış ve parsel verimleri tartılarak kaydedilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bitki Boyu (cm) :  

Bitki boyu sonuçlarına göre yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olmadığı 

görülmüş yıllar ayrı ayrı analiz edilmiştir. 2010 yılında sıvı hümik asit uygualamalarının  bitki boyuna etkisi   istatsistiki 

olarak önemli bulunmamıştır.  Ancak 2011 yılında istatistiki olarak  (P˂0.05) önemli bulunmuştur.  2011 yılında en 

yüksek bitki boyu değeri 6 l/da sıvı hümik asit uygulamasından elde edilirken, en düşük değer ise kontrol 

parsellerinden elde edilmiştir.  

Başakta Tane Sayısı (adet) :  

Başakta tane sayısı sonuçlarına göre yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen 

olmadığı görülmüş ve yıllar ayrı ayrı analiz edilmiştir. Başakta tane sayısı bakımından sıvı hümik asit uygulamaları 

arasında 2010 yılında istatisitiki olarak önemli farklılık bulunmazken, 2011 yılında ise %1 seviyesinde önemli farklılık 

belirlenmiştir.  2010 yılında başakta tane sayısı 31,2 ile 34,98 adet arasında değişim göstermiştir. 2011 yılında en 

yüksek değer 2 l/da sıvı hümik asit uygulamasından elde edilirken, en düşük değer 4 l/da sıvı hümik asit 

uygulamasından elde edilmiştir. 
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Çizelge 3. Bitki boyu başakta tane sayısına ait elde edilen değerler  

Sıvı Hümik asit 

Uygulamaları 

(l/da) 

 

Bitki Boyu (cm) 

 

Başakta Tane Sayısı (adet) 

2010ÖD 2011* Ort. 2010 ÖD 2011* Ort. 

KONTROL 86,75 98,9    AB 92,83 32,94 32,8  BC 32,87 

2 l/da sıvı H.A. 86,5 99,1    AB 92,80 31,69 38,2 A 34,95 

4 l/da sıvı H.A. 87,75 95,0      B 91,38 32,01 31,2   C 31,61 

6 l/da sıvı H.A. 89 102,0   A 95,50 33,41 36,1 AB   34,76 

8 l/da sıvı H.A. 89,75 99,9     AB 94,82 34,98 33,8 ABC 34,39 

LSD  2,92   4,45  
*; P˂0.05, ÖD: Önemli değil 

†: Aynı harf grubuna giren ortalamaklar arasında 0.05 seviyesinde LSD testine göre önemli farlılık yoktur. 

Bin Tane Ağırlığı (g) :  

Bin tane ağırlığı sonuçlarına göre yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olmadığı 

görüldüğünden yıllar ayrı ayrı varyans analizine tabi tutulmuştur. Ancak her iki yılda da istatistiki olarak farklılık 

saptanmamıştır. 2010 yılında en yüksek bin tane ağırlığını 6 l/da sıvı hümik asit uygulamsı verirken, en düşük değer 

kontrol parsellerinden elde edilmiştir. 2011 yılında ise en yüksek değeri  4 l/da sıvı hümik asit uygulaması verirken, 

en düşük değer kontrol ve 8 l/da sıvı hümik asit uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Bin tane ağırlığı ve m2’de tane sayısına ait elde edilen değerler  

Sıvı Hümik asit 

Uygulamaları 

(l/da) 

Bin Tane Ağırlığı (g) m2’de Tane Sayısı (adet) 

2010 ÖD 
2011 

ÖD 
Ort. 2010* 2011* Ort. 

KONTROL 39,8 45,5 42,7 12186,17  B 11791,5        ABC 11988,84 

2 l/da sıvı H.A. 40,5 46,2 43,4 12186,17   B 13140,65      A 12663,41 

4 l/da sıvı H.A. 40,3 46,4 43,4 11859,46   B 10318,5        C 11088,98 

6 l/da sıvı H.A. 41,2 45,7 43,5 12520,43   AB 12778,05     AB 12649,24 

8 l/da sıvı H.A. 40,1 45,5 42,8 12968,57   A 11312,35     BC 12140,46 

LSD    716,86 1804,08  
*; P˂0.05, ÖD: Önemli değil 

†: Aynı harf grubuna giren ortalamaklar arasında 0.05 seviyesinde LSD testine göre önemli farlılık yoktur. 

m2’de Tane Sayısı (adet) : 

m2’de tane sayısı sonuçlarına göre yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen 

olmadığı görüldüğünden yıllar ayrı ayrı varyans analizine tabi tutulmuştur. 2010 yılında %1 seviyesinde önemli 

farklılık belirlenmiştir. En yüksek değer 8 l/da sıvı hümik asit uygulamasından elde edilmiştir. 2011 yılında da %1 

seviyesinde istatistiki olarak önemli farklılık belirlenmiştir. En yüksek değer  2 l/da sıvı hümik asit uygulamasından 

elde edilmiştir (Çizelge 4). 

Hasat İndeksi (%) :  

Hasat indeksi bakımından  yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olmadığı 

görüldüğünden yıllar ayrı ayrı varyans analizine tabii tutulmuştur. Her iki  yılda da istatistiki yönden farklılık (P˂0.01) 

oluşmuştur. 2010 yılında en yüksek hasat indeksi 4 l/da sıvı hümik asit uygulamasından elde edilirken, en düşük 

değer kontrol parsellerinden elde edilmiştir. 2011 yılında ise en  yüksek değer 8 l/da sıvı hümik asit uygulamasından 

elde edilmiştir. En düşük değeri ise kontrol parselleri vermiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5 Hasat indeksi ve tane verimine ait elde edilen değerler 

Sıvı Hümik asit 

Uygulamaları 

(l/da) 

Hasat İndeksi (%) Tane Verimi  (kg/da) 

2010** 2011** Ort. 2010** 2011** Ort. 

KONTROL 27,29      C 31,8   B 29,5 484,4      B 636,63 B 560,5 

2 l/da sıvı H.A. 32,26      B 33,1   B 32,7 479,2      B 672,95 A 576,1 

4 l/da sıvı H.A. 34,84     A 34,2   B 34,5 504,3    AB 686,38 A 595,3 

6 l/da sıvı H.A. 34,47     AB 34,2   B 34,3 533,9    A 669,77 A 601,8 

8 l/da sıvı H.A. 34,47     AB 36,7   A 35,6 531,3    A 672,58 A 601,9 

LSD 1,76 2,43  28,77 22,57  
*; P˂0.01 

†: Aynı harf grubuna giren ortalamaklar arasında 0.05 seviyesinde LSD testine göre önemli farlılık yoktur. 
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Tane Verimi :  

Tane verimi sonuçlarına göre yıllar arasında yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olmadığı 

görülmüş ve yıllar için ayrı ayrı varyans analizi yapılmıştır.  

2010 yılında dozlar arasında istatistiki olarak %1 önem seviyesinde farklılık oluşmuş ve 4, 6 ve 8 lt/da sıvı 

hümik asit dozları aynı istatistiki grupta yer almıştır. En yüksek tane verimi 6 l/da sıvı hümik asit uygualamasından 

elde edilirken, en düşük değeri 2 l/da sıvı hümik asit uygualaması vermiştir. Ancak kontrol ve 2 lt/da sıvı hümik asit 

uygulaması aynı istatistiki grupta yer almıştır. 2011 yılında ise dozlar arasında istatistiki olarak %1 önem seviyesinde 

farklılık oluşmuş 2, 4, 6 ve 8 lt/da sıvı hümik asit uygulamaları aynı istatistiki grupta yer almıştır. Kontrol konusu ise en 

düşük tane verimi değerini vermiştir. En yüksek tane verimini ise 4 l/da sıvı hümik asit uygulaması vermiştir (Çizelge 

5). 

Casenave de Sanfı lippo ve ark. (1990) hümik maddeler, içerisindeki hormon benzeri maddeler sayesinde 

bitki gelişimine olumlu etki yaptığını öne sürmüşlerdir. Hümik asitin değişik birkilerde verim artışı sağladığı 

bildirilmektedir.  Öktem ve ark. (2013 a) ekim öncesi humik asidi mercimek  tohumuna 0, %1.25, %2.5, %5 ve %10 

seviyelerinde uygulamışlardır.  Tohuma %5 seviyesinde humik asit uygulamasının en yüksek tane verimini verdiğini 

bildirmişlerdir. Öktem ve ark.( 2013 c ) Farklı dozlarda Leonardit uygulamalarının kırmızı mercimeğin verim ve verim 

unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada en yüksek tane verimi 3 kg/da Leonardit 

uygulamasından elde ettiklerini açıklamışlardır. Öktem ve ark. (2013b), sıvı hümik asidi buğday tohumuna ekimden 

önce uygulamışlardır. En yüksek tane veriminin %5 ve %10 seviyelerinden elde edildiğini açıklamışlardır. Selçuk ve 

Tüfenkçi (2009) mısır bitkisine farklı  dozlarda hümik asit uygulamışlar, koçandaki tane sayısı, koçan boyu, bitki boyu, 

bin tane ağırlığı ve koçan sayısında artış sağladıklarını, 2 kg/da hümik asit  dozunda ise en yüksek değerlerin alındığını 

bildirmişlerdir.  

 

2010 ve 2011 yıllarında elde edilen tane verimine ait grafik Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. 2010 ve 2011 yıllarında farklı hümik asit seviyelerinde elde edilen tane verimleri 

Deneme yıllarına ve iki yılın ortalamasına ait regresyon analizi yapılmıştır.  Regresyon analizine ait 

denklemler ve R2 değerleri Şekil 2’de verilmiştir. 
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        Şekil 2. Deneme yıllarına ve iki yılın ortalamasına ait regresyon analizi. 

SONUÇ 

Buğday da hümik asitin toprağa sıvı olarak uygulanması konusunda  6 l/da hümik asit uygulamasından  

kontrole göre 2010 yılında %9.27 ve 2011 yılında %4.94  daha fazla verim alınmıştır . Harran Ovası koşullarında 

buğday bitkisine ekim öncesi topraktan 6 l/da  sıvı hümik asit uygulaması sonucunda  tane veriminde artış olduğu 

belirlenmiştir. 
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AZOTLU GÜBRENİN UYGULANMA SAYISININ ŞEKER PANCARININ VERİM VE 

KALİTESİNE ETKİSİ 

Dr. Ertuğrul KARAŞ1  Mahmut BAYRAM1  Halil AYTOP1  Özgür ATEŞ1 

Gülser YALÇIN1  Didem ÖZEN1  Kadriye TAŞPINAR1 

ÖZET 

Eskişehir koşullarında kireçli, ağır bünyeli toprakta üst gübre olarak uygulanan azotlu gübrelemenin uygulanma sayısının (kaç defada 

verildiğinin) şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi araştırılmıştır. Şeker pancarı ekimi, Nisan ayında 5 x 50 m boyutlarında 250 m2’lik blok 

parsellere sıra arası 45 ve sıra üzeri 8 cm olacak şekilde mibzerle gerçekleştirilmiş, tekleme bitkinin 3-4 yapraklı döneminde parselde 9000 bitki 

olacak şekilde yapılmıştır. Damla sulama yöntemiyle gerçekleştirilen sulamada konulara saf madde olarak üst gübre olarak toplam 20 kg N/da 

sulama suyuyla birlikte 1, 2, 3 ve 4 defada eşit dozlarda uygulanmıştır. Sulamalar, yıl içerisinde Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren haftalık 

programla gerçekleştirmiş, her sulamada 50 mm olmak üzere toplam 500 mm sulama suyu uygulanmıştır. Hasat, 15 Ekim’den sonra her bir parsel 

içerisinde 2 m2’lik 30 adet parsel alanları oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen bu parsellerde verim ve şeker oranları tayin edilmiş ve 

sonuçlar T testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre şeker pancarının verimi üzerinde azotlu gübrenin verilme sayısı bakımından 

konular arasında istatistik olarak farklılık çıkarken, maksimum verim azotlu gübrenin 4 defada verildiği durumda elde edilmiş; azotlu gübrenin 

uygulanma sayısının kalite üzerinde istatistik olarak bir etkisi görülmemiştir. 

Key words: azotlu gübre uygulama sayısı, kalite, şeker pancarı, verim 

THE EFFECT OF YIELD AND QUALITY APPLIED NUMBER OF NITROGEN ON SUGAR 

BEET  

ABSTRACT 

It was investigated that the effects of top side nitrogen application on yield and quality of sugar beet at calcareous and heavy textured 

soil at Eskişehir condition. Sugar beet was planted to the plots  (5x50m) using a drill with 45 cm space  between rows and 8 cm space on lines at 

April.  Thinning was done at the period of three and four leaf stages of the plant as number of 9000 plants per 1000 square meter of  the plot. 

Nitrogen was applied as urea form 20 kg N/da  with a application  period of 1, 2, 3 and 4 parts  using drip irrigation system. The scheduling of 

irrigation was done from the third week of the June as weekly with 50 mm for each time and total 500 mm water was applied through plant 

growth.  Harvest was done choosing 30 sub plots (2 m2) from each plot after middle of October.  Yield and quality rates of sugar beet were 

obtained and the results were compared by T test. According to the results, application period of nitrogen on the yield sugar beet was statistically 

important. For the maximum sugar beet yield, nitrogen fertilizer should be applied as 4 equal parts during plant growth. There is no significant 

difference on quality of sugar beet. 

Key words: application number of nitrogen, quality, sugar beet, yield 

1.GİRİŞ 

Şeker pancarında azotlu gübreleme verimle birlikte şeker oranının optimizasyonu için gereklidir. Aşırı azot 

uygulaması şeker oranını azaltırken, eksik uygulama verim azalmasına yol açar. Şeker pancarında azotlu gübre 

ihtiyacı, bitki besin maddelerinden potasyumdan sonra ikinci sırayı işgal eder. Yetişme periyodu boyunca iyi bir kök 

verimi, vejetasyon dönemi süresince belirli bir dönem boyunca azot ihtiyacının karşılanmasını zorunlu kılar. Söz 

konusu ihtiyacın miktarı yanında, bitki besin maddelerinden maksimum yararlanma için azotun etkin ve verimli 

şekilde kullanımını gerektirir. Fertigasyon konusunda yapılan birçok araştırmalar, verimlilikte azotun ihtiyaç 

duyulduğu miktar ve sürenin önemli olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu ihtiyaç ve süre bitkiden bitkiye 

değişmekle birlikte sulu şartlarda yapılan yetiştiricilik bakımından azotun kaç kısımda verilmesi gerektiği önemlidir. 

Topraktaki nitrat hareketlidir ve sulama sezonunda yıkanmaya müsaittir. Bu özelliğinden dolayı azotun bir defada 

verilmesi yerine, parçalı olarak birkaç kısımda verilmesi yıkanma ve buharlaşma kayıplarını azaltıcı etki yapar. 

Bu çalışma, şeker pancarında damla yöntemiyle sabit dozlarda uygulanan azotlu gübrenin uygulanma 

sayısının verim ve kaliteye etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. 

 

                                                           
 

1
 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir, ertugrulkaras@yahoo.com 
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları biriminde 

yürütülmüştür.  

Araştırma yürütülen alanın toprak özellikleri Çizelge 2.1’de, denemede kullanılan parsel düzeneği Şekil 

2.1’de, kullanılan sulama suyun bazı kimyasal özellikleri Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1. Deneme yeri topraklarının bazı özellikleri 

Toprak 

Derinliği 

(cm) 

 

Saturasyon 

% 

PH 

 

EC 

dS/m 

Toplam 

Tuz 

% 

CaCO3 

% 

Organik 

Madde 

% 

P2O5 

kg/da 

K2O 

kg/da 

0 - 30  72 - C 7,78 2,34 0,12 8,77 2,19 2,11 134,57 

30 - 60  72 - C 7,86 1,88 0,10 10,23 1,85 2,08 128,45 

60 - 90  67 -CL 7,95 2,27 0,12 21,19 1,66 1,96 133,51 

 

Çizelge 2.2 Sulamada kullanılan suyun bazı analiz sonuçları 

Katyonlar 

(meq/l) 

Anyonlar 

(meq/l) 
Diğer bazı analiz sonuçları 

Na+ 2.65 CO3-- 0.0 pH 7.4 

K+ 0.03 HCO3- 4.40 EC     (dS/m) 1.00 

Ca++ 4.15 Cl- 1.45 B         (mg/l) 0.0 

Mg++ 4.90 SO4-- 5.88 RSC - 

Toplam 11.73  11.73 SAR 1.24 

 

Araştırma, Şekil 2.1’de detayları verilen blok parseller tesis edilerek ve tekrarlamasız olarak yürütülmüştür. 

Her bir konu için parsel boyutları 5x50=250 m2 olarak tesis edilmiş; lateral hatlar 90 cm’de bir yerleştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan damla sulama sistemi; pompa birimi, kontrol birimi ve su iletim hatlarından meydana gelmiştir. 

Sistemde ana boru hattı 75 mm çaplı, 6 Atm. basınca dayanıklı PE borular, lateral hatlarda 17 mm çapında, 40 cm 

damlatıcı aralıklı, 1 atm işletme basıncında 1.6 l/h debili, lateral üzerine boylamasına geçik (inline) damlatıcılar 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.1. Denemede kullanılan parsel düzeni 

Deneme konuları Çizelge 2.3’de verildiği gibi parsellere 20 kg/da azot olarak belirlenen 1, 2, 3 ve 4 kısımda 

sulama suyu ile verilmesi seçilmiş; azotlu gübre konuları üre formunda (% 46 N) ve parsellere sulama suyu ile 

verilmiştir. 
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Çizelge 2.3. Yürütülen denemenin konuları 

Konular 
Azot uygulama miktarı 

(kg/da) 

Azot uygulama sayısı 

 

A 20 1 

B 20 2 

C 20 3 

D 20 4 

 

Araştırmada KWS Türk A.Ş.’nin Isella şeker pancarı çeşidi kullanılmıştır. Çok yüksek kök ve şeker verim 

potansiyeline sahip NZ tipi bir çeşit olan İsella, Rhizomania ve küllemeye yüksek derecede dayanıklıdır. Toprak 

ayırımı yapmaksızın çok hızlı gelişim gösterdiğinden geç ekim dönemlerinde de çok yüksek şeker ve verim 

potansiyeline sahiptir. Koyu yeşil ve dik yaprakları ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Şişman boyunlu gövde 

yapısı ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Sökümde uygun rutubette üzerinde toprak tutmaz. Arıtılmış şeker 

içeriği ve usare safiyeti çok yüksektir. 

Araştırmada deneme yeri olarak seçilen arazi sonbaharda pullukla derin sürülmüş, erken ilkbaharda diskaro 

ve kazayağı ile ikinci kez işlenmiştir. Ekim öncesi 15 kg/da 15-15-15 gübresi araziye karıştırılarak uygulanmıştır. Bitki 

çıkışları gerçekleştikten sonra 3-4 yapraklı dönemde tekleme ve birinci ara çapası yapılmış; ikinci ara çapası bundan 

20 gün sonra yapılmıştır. Denemede programlı sulamalar 15 Haziran’da başlatılmış, 15 Eylül’e kadar haftalık 

programla devam ettirilmiştir. Yetişme periyodu süresince her sulamada 50 mm olmak üzere 10 sulamada toplam 

500 mm sulama suyu uygulanmıştır. Azotlu gübreleme uygulamaları ikinci haftadan itibaren dört haftada 

uygulanmıştır.  

Denemenin hasadı, bitkinin vejetasyon süresi olan 180 günü tamamladıktan sonra 15 Ekim’de 

gerçekleştirilmiştir. Hasatta 2x1 m boyutlarında hasat çemberi kullanılmış; hasat edilen 30 adet örnekleme alanında 

parsel verimleri ve bitki sayıları belirlenmiştir. Örnekleme alanından alınan yeteri kadar şeker pancarı numunesi 

poşetlere doldurulmuş, etiketlenerek şeker analizleri için laboratuarda ICUMSA (1958)’de belirlenen yönteme göre 

analiz edilmiştir. 

Hasat edilen verim ve şeker pancarı polar şeker sonuçları ikili karşılaştırma ile T testine tabi tutularak 

istatistik analizleri yapılmıştır. 

3.BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen ortalama verim değerleri Çizelge 3.1’de T istatistiği sonuçları Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Denemeden elde edilen verime ilişkin istatistik sonuçlar 

Konular Ortalama verim (kg/da) Standart sapma CV  % 

20 kg/da N – 1 uygulamada 10882 1775 16,31 

20 kg/da N-2 uygulamada 10761 1097 10,91 

20 kg/da N-3 uygulamada 11859 1283 10,82 

20 kg/da N-4 uygulamada 12177 1440 11,83 

 

Çizelge 3.2. Denemede şeker pancarı verimlerine ait T istatistikleri 

İstatistikler 
Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

N-1 N-2 N-3 N-2 N-4 N-3 

Ortalama 10882 10760 11859 10761 12177 11859 

Varyans 315085 1203423 1645085 1203423 2073584 1645085 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 

Pearson Korelasyonu 0,459  0,211  -0,043  

df 29  29  29  

t Stat 0,416  4,005  0,8843  

P(T<=t) iki-uçlu 0,680  0,000  0,3838  

t Kritik iki-uçlu 2,045  2,045  2,0452  

SONUÇ FARK YOKTUR FARKLIDIR FARK YOKTUR 

Çizelge 3.2’de verime ait elde edilen sonuçlara göre ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin sonuçların 

verime etkisi bakımından uygulanan konular arasında azotun bir ve iki defada verilmesinin verim üzerinde istatistik 

olarak % 95 olasılıkla bir farklılık görülmemiştir. Azotun 2 ve 3 defada verilmesi istatistik olarak farklılık gösterirken, 3 

ve 4 defada verilmesinin verime etkisi bakımından farklılık önemli çıkmamıştır. 
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Araştırmadan elde edilen ortalama polar şeker değerleri Çizelge 3.3’te, T istatistiği sonuçları Çizelge 3.4’te verilmiştir. 

Çizelge 3.3. Denemeden elde edilen şeker oranlarına ilişkin istatistik sonuçlar 

Konular 
Ortalama şeker oranı 

(%) 

Standart 

sapma 

CV 

(%) 

20 kg/da N – 1 uygulamada 17,81 1,36 7,62 

20 kg/da N-2 uygulamada 18,41 0,94 5,09 

20 kg/da N-3 uygulamada 18,13 1,49 8,20 

20 kg/da N-4 uygulamada 18,26 1,02 5,56 

 

Çizelge 3.4. Denemede polar şeker oranlarına ait T istatistikleri 

İstatistikler 
Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

N-2 N-1 N-2 N-3 N-3 N-1 N-4 N-1 

Ortalama 18,41 17,81 18,41 18,13 18,13 17,81 18,26 17,81 

Varyans 0,879 1,840 0,88 2,21 2,21 1,84 1,03 1,84 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson Kor. 0,243  0,251  0,047  0,174  

df 29  29  29  29  

t Stat 2,281  0,991  0,903  1,615  

P(T<=t) iki-uçlu 0,030  0,330  0,374  0,117  

t Kritik iki-uçlu 2,045   2,045   2,045   2,045   

SONUÇ FARKLIDIR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR 

Çizelge 3.4’de örneklerin şeker oranlarına ait elde edilen sonuçlar ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin 

sonuçlara göre azotlu gübreyi 1, 3 ve 4 uygulamanın şeker oranlarına etkisi bakımından uygulanan konular arasında 

istatistik olarak % 95 olasılıkla bir fark görülmezken, iki defa uygulama istatistik olarak farklılık göstermiştir. 

Haddock et. al. (1959) artan azot oranlarının verimlilikte artış kaydına yol açarken şeker oranlarında 

düşmelere işaret etmektedir. Carter ve Traveller (1981) ile Lauer (1994) aşırı azotun bitki kalitesini ve şeker oranını 

azaltıcı etkilerinden söz etmektedirler. Anderson ve Peterson (1988) şeker pancarında parçalı olarak yağmurlama 

sulama yöntemi kullanarak uyguladıkları azot uygulamaları ile verimde ve şeker oranlarında artış kaydetmişlerdir. 

Aynı araştırmacılar, erken gelişme dönemlerinde uygulanan azotun, geç dönem uygulamalarına göre daha yüksek 

kök verimi ve şeker oranı elde etmeye eğilimli olduğunu ifade etmişlerdir. Lamb (1989) yağışa bağlı koşullarda ekim 

öncesi ve çıkış sonrasında olmak üzere uygulanan azotlu gübrelemenin verimde ve şeker oranında herhangi bir artış 

olmadığına işaret etmiştir. Eckhof (1991) Montana’da şeker pancarı yetiştiriciliği yapılan yerlerde ekim öncesi düşük 

oranlarda ve kalan kısmın 4-6 yapraklı dönemdeki uygulamaları ile şeker oranları hem geç ve hem de erken hasat 

döneminde şeker oranlarında azalma gözlemlemiştir. Carter ve Traveller (1981) ile Lauer (1994) aşırı azotun bitki 

kalitesini ve şeker oranını azaltıcı etkilerinden söz etmektedirler. Tindall et. al.(1995) Idoha’da şeker pancarında 

azotun kullanım etkinliği ile verim ve kalitesini saptamak üzere yürüttükleri araştırmada 0, 7, 14 ve 21 kg/da azotu 

amonyum nitrat formunda uygulayarak bitki su tüketimi (ET) ve ET’nin % 40 oranında daha fazlası oranlarında 

yağmurlama sulama uygulamışlardır. Araştırma sonunda azot kullanım randımanı azotun parçalı olarak verildiği 

durumda daha fazla, derine sızma ile yıkanma şeklinde azot kayıpları ise daha az olmuştur. Aynı araştırmada alınan 

toprak örneklerinde toprakta kullanılmadan kalan bakiye azot miktarları, sulamanın uygulandığı oranlara göre 

genelde artış doğru orantılı olarak değişmekle birlikte bakiye azot dozunun azot uygulamalarının artan miktarlarında 

daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak önceki araştırıcılar tarafından elde edilen sonuçlarla 

uyumlu olup; azotlu gübrelerin parçalı olarak verilmesinin verim üzerinde etkisi olmuştur. Bunun başlıca sebepleri, 

sulama suyu ile birlikte verilen azotun yetişme dönemi boyunca bitki tarafından ihtiyaç duyulan kadar alınıp 

kullanılması, azotun yıkanma veya buharlaşma ile kaybedilen kısmının minimum düzeyde olması, kullanılan yönteme 

ve uygulanan sulama suyu miktarına bağlı olarak azotun kullanım randımanının artması gibi faktörler sayılabilir. 
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4. SONUÇ 

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde damla yöntemi ile fertigasyonla azotlu gübrenin uygulanma sayısının verim 

ve kaliteye etkisi araştırılmıştır. Azotlu gübrenin uygulanma sayısı bakımından verime etkisi bakımından bir ve iki 

uygulama arasında istatistik olarak bir farklılık görülmezken üç ve dört uygulama arasında da bir farklılık 

görülmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre azotlu gübrenin 1 ve 2 uygulamada verilmesi aynı grupta 3 ve 4 uygulama 

da diğer grupta yer almıştır. Uygulamanın şeker oranlarına etkisi bakımından 1, 3 ve 4 uygulama aynı grupta yer 

alırken 2 uygulama konusu farklı bir grubu teşkil etmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre şeker pancarında sulama suyu ile birlikte verilen azotlu gübrenin 3 ve 4 

uygulamada verilmesi önerilmektedir. Araştırma ile elde edilen bulgular, çeşitli araştırıcılar tarafından elde edilen 

sonuçlarla uyumludur. Azotun özellikle hafif bünyeli topraklarda yıkanmaya müsait olması, yıkanma kayıplarının 

azaltılması kadar, azot kullanım randımanının artırılması için de gereklidir. 
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TOPRAK DÜZENLEYİCİ VE ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ ORGANİK KİVİ 

ÜRETİMİNDE VERİM VE TOPRAKLARIN MAKRO VE MİKRO ELEMENT İÇERİKLERİNE 

ETKİSİ 

Gülen ÖZYAZICI1  Mehmet Arif ÖZYAZICI2  Betül BAYRAKLI1  Osman ÖZDEMİR1 

ÖZET 

Bu çalışma, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Deneme İstasyonunda, kivi üretiminde, yöresel organik artık olan fındık zurufunun 

organik ticari gübrelerin yerine ikame edilme durumunu ve kullanılan miktarın azaltılıp azaltılamayacağını ortaya koymak amacıyla 2008-2010 

yıllarında yürütülmüştür. Toprak düzenleyici olarak klinoptilolit ve leonardit, organik ticari gübre  (biofarm), yöresel atık olan fındık zurufunun iki 

farklı kullanım şekli (soldurulmuş ve kompost) araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Her yıl hasat sonunda alınan toprak örneklerinde; toprakların  pH, organik madde, azot, fosfor ve potasyum içerikleri ile bitkiye yarayışlı 

mikro elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) tespit edilmiştir.  

Kivide meyve verimini toprak düzenleyici olarak Deneme İstasyonu’nda leonardit (64,27 kg omca-1), Irmaksırtı’nda ise klinoptilolit 

(21,00 kg omca-1), organik gübreler içerisinde her iki lokasyonda da organik ticari gübre konusu (sırasıyla 74,09 ve 24,10 kg omca-1) artırmıştır. 

Toprak analiz sonuçlarına göre organik gübre uygulamaları organik madde, fosfor ve potasyum içeriklerini artırmıştır. Toprakların demir, bakır ve 

mangan içerikleri her iki lokasyonda uygulamalardan etkilenmemiştir. Deneme İstasyonu lokasyonunda deneme konuları toprakların çinko 

içeriğini önemli düzeyde etkilemiştir 

Anahtar Kelimeler: Fındık zurufu, toprak düzenleyici, organik gübre, makroelement, mikroelement, kivi. 

THE EFFECTS OF SOIL CONDITIONER AND ORGANIC MANURE APPLICATIONS ON 

YIELD AND MACRO AND MICRO ELEMENT CONTENTS OF SOILS IN ORGANIC 

KIWIFRUIT CULTIVATION 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to determine the substitution case of hazelnut husk (fresh and compost form) which is a regional 

organic waste in kiwifruit production instead of organic commercial fertilizer used extensively in organic agriculture and in order to determine 

whether the amount would be able to reduced or not in the Blacksea Agricultural Research Institute Experiment Station between 2008 and 2010. 

Clinoptilolite and leonardite as soil regulator, organic commercial fertilizer (biofarm) and two different utilization form (withered and compost) of 

hazelnut husk as a regional waste constituted the material of the research. It was carried out according to randomized blocks trial design with 

three replications. Soil samples were determined pH, organic matter, nitrogen, phosphorus and potassium contents, micro elements (Fe, Cu, Zn, 

Mn).  Fruit yield by using leonardite as soil regolator in Experiment Station and in Irmaksırtı location this effect was achieved by using clinoptilolite. 

Organic commercial fertilizer (biofarm) in the organic fertilizers showed increasing effect in both locations. According to analysis of soil, organic 

manure applications increased organic matter, phosphorus and potassium content. Iron, copper and manganese content of soils unaffected of 

the applications both locations. In experiment station, the experiment subjects effected to zinc content of soils important level. 

Keywords: Hazelnut husk, soil regulator, organik manure, macro element, micro element, kiwifruit. 

1.GİRİŞ 

Dünya’da özellikle 1970’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yılların ortalarına kadar etkisini sürdüren yoğun 

tarımsal girdi kullanımının yarattığı çevre ve sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli bir alternatif üretim şekli olarak 

organik tarım ön plana çıkmıştır. Organik tarım iki önemli temel üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi 

organik bitki besleme, ikincisi ise organik bitki korumadır. Özel olarak işlenmiş ve paketlenmiş organik gübreler son 

yıllarda ticari olarak satılmaya başlanmıştır. Organik gübre terimi, öncelikli üç besin elementinin (N; P2O5; K2O) bileşimi 

veya en azından birinin %5 olduğu, işlenmiş veya doğal organik orijinli besin elementi kaynaklarını tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Besin elementi içeriği yüksek olan guano, kemik unu, balık unu, deri unu gibi hayvan orijinli organik 

materyaller, doğrudan organik gübre olarak kullanılabilirler. Ancak, hayvan gübresi, sıvı gübre, kompost ve atık gibi 

organik kaynaklı besin maddeleri ise; eğer %5’ten fazla besin elementi içeriyorlarsa doğrudan organik gübre olarak 

kullanılabilirler, aksi takdirde organik besin maddesi takviyesi yapılmalıdır (Kaya, 2007). 
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Organik gübreler sadece bitkiye besin maddesi sağlamayıp aynı zamanda toprağın fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerini de iyileştirirler. Organik atıkların kompostlanarak geri kazanıma sokulmasıyla organik gübre elde 

edilir. Karadeniz Bölgesinin büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan fındık tarımının üretim artığı fındık zurufunun 

fındık üretiminde kullanılmasıyla ilgili yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Fındık zurufunun az bir bölümü hayvan 

altlığı olarak kullanılmakta, büyük bir bölümü yakılarak imha edilmektedir.  Atıl durumda bulunan üretim artığının 

değerlendirilmesiyle, çiftlik gübresi ve organik ticari gübrelerin pahalı olması, buna karşılık bölgede fazla miktarda 

bulunan organik atığın organik girdi olarak kullanılmasıyla çevreye ve doğal dengeye yapacağı olumlu katkılar 

yanında ekonomik bir üretimde yapılmış olacaktır. Bu çalışmanın amacı kivi üretiminde yöresel organik artık olan 

fındık zurufunun organik ticari gübrelerin yerine ikame edilme durumunu ve kullanılan miktarın azaltılıp 

azaltılamayacağını belirlemek, verim ve toprak özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca bu çalışmayla kivi 

üretiminde bitki besleme konusunda organik materyallerin kullanılmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya konulmuş 

olacaktır. 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait Çarşamba Deneme İstasyonu ile Irmaksırtı 

Köyünde çiftçi arazisinde olmak üzere 2008-2010 yılları arasında 2 lokasyonda yürütülmüştür. Araştırma yerleri 

topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Kivi denemelerinin kurulduğu topraklar killi tınlı bünyeye sahip, hafif alkali, tuzsuz, orta kireçli, organik 

madde kapsamları az, fosfor kapsamları orta, potasyum kapsamları yüksek seviyededir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Araştırma yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (0-20 cm) 

Deneme yerleri Bünye pH 
EC  (dS m-1) 

 
Kireç (%) 

Organik 

madde (%) 

Yarayışlı besin 

maddeleri (kg da-1) 

P2O5 K2O 

Irmaksırtı CL 7.66 0.822 13.17 1.22 7.67 44 

Deneme İstasyonu CL 7.69 0.562 5.60 1.77 7.00 76 

Her iki lokasyonda da bahçeler “Hayward” çeşitinden kurulu olup Enstitü Deneme İstasyonu arazisi 15 

yaşında, Irmaksırtı lokasyonu 5 yaşında kivi ağaçlarından oluşan bahçelerde yürütülmüştür. “Hayward” kivi çeşitinde 

standart meyvelerin eni 68 mm, boyu 55 mm, meyve ağırlığı 90-100 g arasında olup, yeme olum döneminde SÇKM 

değerinin % 15-22 arasında olması gerekmektedir (Samancı, 1990). 

2.2. Metot 

Denemeler, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Çarşamba Deneme istasyonu lokasyonunda bir alt parselin alanı 4,0 x 4,0=16 m2, Irmaksırtı 

lokasyonunda ise 5,0 x 3,0= 15 m2 dir.  

Ana Parseller: Alt Parseller: 

1- Zeolit (Klinoptilolit) uygulaması 

2- Leonardit uygulaması 

3- Toprak düzenleyici olmayan uygulama 

1- Organik ticari gübre (Biofarm) 

2- Fındık zurufu (soldurulmuş)+ Organik ticari gübre (Biofarm) 

3- Fındık zurufu (kompost)+ Organik ticari gübre (Biofarm) 

4- Fındık zurufu (soldurulmuş) 

5- Fındık zurufu (kompost) 

6- Kontrol (gübresiz parsel) 

 

Toprak düzenleyiciler (klinoptilolit ve leonardit) ocak başına 5 kg olacak şekilde denemenin ilk yılında 

(2008) uygulanmış, organik gübrelerden fındık zurufu (soldurulmuş) her yıl Aralık ayında diğer organik gübreler Nisan 

ayında uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan organik atıklar da makro ve mikro elementler; Kacar (1984)’e göre yaş yakılan 

örneklerde fosfor sarı renk metodu ile spektrofotometrik olarak, K fleymfotometre ile toplam N ise Kjeldahl yöntemi 

ile belirlenmiştir. Öğütülen materyallerde toplam mikro element analizleri ise, Kacar (1972)’da bildirildiği şekilde, 

HNO3-HClO4 asit karışımında (3+1) yakıldıktan sonra, elde edilen çözeltilerde toplam Fe, Mn, Zn ve Cu analizleri 

atomik absorbsiyon spektrofotometre ile yapılmıştır. Organik karbon ve organik madde, Kacar (1990)’a, pH Bayraklı 

(1987)’ye göre 1:5 atık:su süspansiyonunda cam elektrotlu pH metre ile, elektriksel iletkenlik (EC) ise 1:5 atık:su 

süspansiyonundan çıkartılan eksrakta elektriki kondaktimetre ile belirlenmiştir (Blake,1965).  
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Kivi hasadından sonra; her parselden 0-20 cm derinlikten paslanmaz çelik kürek ile toprak örnekleri alınmış 

ve polietilen torbalara konularak etiketlenmiştir. Kuruyan topraklar dövülerek 2 mm’lik plastik elekten geçirilmiştir. 

Toprak örneklerinin, toprak reaksiyonu (pH), organik madde (%), alınabilir fosfor (P2O5) ve alınabilir potasyum (K2O) ile 

total azot kapsamları Tüzüner (1990) tarafından bildirilen esaslar dâhilinde belirlenmiştir. Araştırma topraklarının 

bitkiye yarayışlı mikro element (Fe, Cu, Zn, Mn) içerikleri ise; Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirildiği şekilde, 

DTPA ile ekstrakte edildikten sonra, elde edilen süzüklerdeki Fe, Cu, Zn ve Mn miktarları Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometresi (Perkin Elmer AAnalyst 300)’nde okunarak tayin edilmiştir (Methods of Soil Analysis, 1982).  

Her bir yıllık sürgünde bulunan meyvelerde 0,01 mm’ye duyarlı dijital kumpas ile en ve boy ölçümleri 

yapılmıştır. Meyvelerin ağırlıklarının tesbiti 0,01 g duyarlılıktaki dijital terazi ile yapılmıştır. Meyvelerin suda çözülebilir 

kuru madde miktarını ölçmek için her tekerrürden alınan meyveler sıkılarak meyve suyu çıkarılmıştır. Elde edilen 

meyve suyundan birkaç damla alınarak el refraktometresi yardımıyla meyve suyunda suda çözülebilir kuru madde 

miktarı % olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre JUMP 

paket programı kullanılarak yapılmış ve istatistiki olarak önemli bulunan yıl, deneme konuları “LSD” testine göre (% 5 

veya % 1) gruplandırılmış ve Yurtsever (1984)’e göre değerlendirilmiştir. 

3.BULGULAR  

3.1. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Kivi Meyve Verimi Üzerine Etkisi 

Lokasyonların kivi meyve verimlerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Deneme 

istasyonu lokasyonunda  kivi meyve verimi bakımından yıllar, organik gübre, organik gübre x yıl interaksiyonu p<0.01 

seviyesinde, toprak düzenleyiciler arasında p<0.05 düzeyinde önemli farklılık bulunmuştur. Organik gübre ve toprak 

düzenleyici interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Kivide meyve verimine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı S.D. 

F değerleri Fcetvel 

Deneme 

İstasyonu 
Irmaksırtı 

0

.05 

0.01 

Yıl 2 391,636** 202,570** 3,89 6,93 

Tekerrürler 6 0,684 1,006 3,00 4,82 

Toprak Düzenleyici 2 4,561* 60,952** 3,89 6,93 

Toprak Düzenleyici x Yıl 4 1,725 0,948 3,26 5,41 

Hata1 12     

Organik Gübreler 5 41,626** 51,480** 2,25 3,34 

Organik Gübreler x Yıl 10 3,318** 0,724 1,99 2,63 

Organik G. X Toprak Düz. 10 0,897 3,520** 1,99 2,63 

Organik G. X Top.Düz. X Yıl 20 1,253 0,827 1,75 2,20 

Hata2 90     

Genel 161     

 C.V (%) 10,50 16,28   

Kivide meyve verimi bakımından yıllar arasında önemli farklılık belirlenmiş, en yüksek meyve verimi 2009 

yılında, en düşük meyve verimi 2008 yılında saptanmıştır. Denemenin ilk yılında meyve verimindeki bu düşüklüğün, 

iklim faktörlerinden bir başka deyişle diğer iki yıldan farklı olarak Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülen don 

olaylarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.   
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Çizelge 3. Kivi meyve verimi (Deneme İstasyonu) 

KONULAR  
ORTALAMA (kg 

da-1) 
TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 
ORGANİK GÜBRELER 

YILLAR Ortalama 

(kg parsel-1) 2008 2009 2010 

KLİNOPTİLOLİT 

Organik ticari gübre 46,9 93,0 73,7 71,2 4450 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 

33,8 89,0 67,3 63,4 3960 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
25,3 79,7 68,7 57,9 3619 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 
32,7 83,3 59,0 58,3 3646 

Fındık z. (kompost) 26,6 84,0 61,0 57,2 3575 

Kontrol 23,5 73,3 41,7 46,2 2885 

LEONARDİT 

Organik ticari gübre 37,4 105,7 88,0 77,0 4815 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 

35,8 91,0 75,3 67,4 4210 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
25,8 85,0 74,0 61,6 3850 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 
35,8 87,0 76,0 66,3 4142 

Fındık z. (kompost) 30,9 86,7 68,0 61,9 3867 

Kontrol 24,7 68,0 62,0 51,6 3223 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİSİZ 

Organik ticari gübre 40,5 103,0 78,7 74,1 4629 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 

39,8 96,3 78,3 71,5 4467 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
34,1 74,3 75,7 61,4 3835 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 
34,1 80,3 64,3 59,6 3723 

Fındık z. (kompost) 31,4 92,7 68,0 64,0 4002 

Kontrol 29,9 72,0 56,3 52,7 3296 

 Ortalama 32,72 c 85,79 a 68,66 b   

Toprak düzenleyiciler arasında kivide meyve verimi bakımından p<0.05 seviyesinde önemli farklılık 

belirlenmiş, en yüksek meyve verimi 64,27 kg omca-1 ile leonardit uygulanmış parsellerde belirlenmiş olmakla 

birlikte, toprak düzenleyici uygulanmayan parseller arasında istatistiki olarak farklılık bulunmamıştır. En düşük kivi 

meyve verimi klinoptilolit uygulanan ana parsellerde (59,02 kg omca-1) saptanmıştır. Organik gübre konuları arasında 

p<0.01 seviyesinde önemlilik tespit edilmiş olup, en yüksek meyve verimi 74,09 kg omca-1 ile organik ticari 

uygulanan parsellerde saptanmış, bunu fındık zurufu (soldurulmuş) ve organik ticari gübrenin birlikte uygulandığı 

parseller (67,42 kg omca-1) izlemiştir. Kontrol parselinde ise 50,16 kg omca-1 meyve verimi belirlenmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Toprak düzenleyici ve organik gübrelerin kivi meyve verimine etkisi (Deneme İstasyonu) 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama 
Organik 

ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

+ Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Klinoptilolit 71,2 63,4 57,9 58,3 57,2 46,2  59,02 b 

Leonardit 77,0 67,4 61,6 66,3 61,9 51,6 64,27 a 

Düzenleyicisiz 74,1 71,5 61,4 59,6 64,0 52,7 63,88 a 

Ortalama 74,09 a 67,42 b 60,27 c 61,40 c 61,03 c 50,16 d  

 

Organik gübre x yıl interaksiyonu istatistiki olarak p<0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek 

meyve verimi 2009 yılında 100,6 kg omca-1 ile organik ticari gübre konusunda belirlenmiş, bunu, yine aynı yıl 92,1 kg 

omca-1 ile fındık zurufu (soldurulmuş)+ organik ticari gübre konusu takip etmiştir. Her üç yılda da kontrol konusu 
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düşük verim vermekle beraber en düşük meyve verimi 26,01 kg omca-1 ile 2008 yılında gübre uygulanmayan 

parselde tespit edilmiştir (Çizelge 5). Soyergin ve ark. (2011)’da yaptıkları benzer çalışmada en yüksek meyve 

verimini Biofarm+K2O uygulamasında belirlemişlerdir. 

Çizelge 5. Organik gübre ve yıl interaksiyonu  

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER Ortalama 

Organik 

ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

+ Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 41,6 ı 36,5 ıj 28,4 kl 34,2 jk 29,6 kl 26,0 l 32,72 

2009 100,6 a 92,1 b 79,7 de 83,6 cd 87,8 bc 71,1 fg 85,79 

2010 80,1 d 73,7 ef 72,8 f 66,4 g 65,7 g 53,3 h 68,66 

Ortalama 74,09 67,42 60,27 61,40 61,02 50,16  

Irmaksırtı lokasyonunda üç yılın birleştirilmiş varyans analizi sonucunda, yıllar, toprak düzenleyiciler, 

organik gübreler ve organik gübre x toprak düzenleyici interaksiyonu istatistiki olarak p<0.01 seviyesinde önemli 

çıkmıştır (Çizelge 3). Yıllar arasında meyve verimi bakımından farklılık bulunmuş olup, en yüksek meyve verimi 2010 

yılında tespit edilmiştir. Toprak düzenleyici uygulaması, kivide meyve verimini düzenleyici uygulanmayan parsellere 

göre önemli derecede artırmıştır. Toprak düzenleyiciler arasında en yüksek meyve verimi 21,0 kg omca-1 ile 

klinoptilolit uygulanan parsellerde belirlenmiş, bunu 17,9 kg omca-1 ile leonardit uygulaması takip etmiştir. Organik 

gübreler arasında da en yüksek meyve verimini Deneme İstasyonu lokasyonunda olduğu gibi organik ticari gübre 

konusu (24,1 kg omca-1) vermiştir. Bunu 20,5 kg omca-1 ile fındık zurufu (soldurulmuş) ve organik ticari gübrenin 

birlikte uygulandığı parsel izlemiştir (Çizelge 7).  

Yapılan varyans analizi sonucunda organik gübre x toprak düzenleyici interaksiyonu istatistiki olarak önemli 

çıkmıştır. Organik gübre x toprak düzenleyici interaksiyonunun önemli çıkması, organik gübrenin verime olan 

etkisinin toprak düzenleyiciye bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. En yüksek meyve verimi klinoptilolit 

uygulamasında organik ticari gübre konusundan (30,5 kg omca-1) elde edilmiştir. Klinoptilolit uygulaması organik 

ticari gübrenin etkinliğini artırmıştır. En düşük meyve verimi ise düzenleyici ve gübre uygulaması yapılmayan 

omcalarda  (14,1 kg omca-1) belirlenmiştir.  

Çizelge 6. Kivi meyve verimi (Irmaksırtı) 

KONULAR  

ORTALAMA (kg da-1) 
TOPRAK DÜZENLEYİCİ ORGANİK GÜBRELER 

YILLAR Ortalama (kg 

parsel-1) 2008 2009 2010 

KLİNOPTİLOLİT 

Organik ticari gübre 26,7 24,7 40,0 30,5 2031 

Fındık z. (soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 
21,3 19,3 30,7 23,8 1584 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
17,2 14,0 22,0 17,7 1182 

Fındık z. (soldurulmuş)  18,1 15,3 26,0 19,8 1320 

Fındık z. (kompost) 16,6 13,7 29,0 19,8 1318 

Kontrol 12,8 9,7 19,7 14,1 938 

LEONARDİT 

Organik ticari gübre 19,4 17,3 28,7 21,8 1453 

Fındık z. (soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 
16,7 14,3 27,7 19,6 1304 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
14,8 11,7 25,0 17,2 1144 

Fındık z. (soldurulmuş)  16,0 13,0 22,7 17,2 1149 

Fındık z. (kompost) 14,4 11,7 24,0 16,7 1113 

Kontrol 12,7 9,7 21,3 14,6 971 

TOPRAK DÜZENLEYİCİSİZ 

Organik ticari gübre 18,1 16,3 25,7 20,0 1336 

Fındık z. (soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 
15,9 14,0 24,3 18,1 1204 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 
11,9 9,0 21,0 14,0 931 

Fındık z. (soldurulmuş)  12,2 9,3 22,0 14,5 967 

Fındık z. (kompost) 10,3 7,3 16,3 11,3 753 

Kontrol 9,6 6,7 11,7 9,3 622 

 Ortalama 15,8 b 13,2 c  24,3 a   
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Çizelge 7. Toprak düzenleyici ve organik gübrelerin kivi meyve verimine etkisi (Irmaksırtı) 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama 
Organik 

ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Klinoptilolit 30,5 a 23,8 b 17,7 def 19,8 cde 19,8 cde 14,1 ıj 21,0  

Leonardit 21,8 bc 19,6 cde 17,2 efgh 17,2 efg 16,7 fghı 14,6 ghıj 17,9  

Düzenleyicisiz 20,0 cd 18,1 def 14,0 jk 14,5 hıj 11,3 kl 9,30 l 14,5  

Ortalama 24,1  20,5  16,3  17,2  15,9  12,7   

3.2. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Kivide Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi 

Deneme konularının her tekerrüründen 10 adet meyve örneği alınmış, kompoze örneklerde ölçümler 

yapılmıştır. 

3.2.1. Meyve ağırlığı 

Her iki lokasyonda toprak düzenleyici ve organik gübre uygulamalarının kivinin meyve ağırlığında meydana 

getirdiği değişim Çizelge 8’de verilmiştir. Kivide meyve ağırlığı 2008 yılında 103-124 g, 2009 yılında 88-113 g, 

denemenin son yılında yapılan ölçümlerde 89-116 g arasında değişim göstermiştir. Denemenin ilk yılında elde edilen 

meyveler TS.11306 standardına göre % 100’ü ekstra,  2009 ve 2010 yıllarında ise tartılan meyvelerin % 5,5’i I. sınıf, % 

94,5’i ekstra, sınıfına girmektedir. 

Çizelge 8.Toprak düzenleyici ve organik gübre uygulamalarının kivinin ortalama meyve ağırlığına etkisi  

Toprak 

Düzenleyici 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama 
Organik 

ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Deneme İstasyonu 

2008 

Klinoptilolit 118 115 107 117 111 117 114 

Leonardit 117 112 118 121 124 115 118 

Top. Düz.siz 116 116 119 124 103 109 115 

Ortalama 117 114 115 120 113 114  

2009 

Klinoptilolit 97 103 113 105 99 101 103 

Leonardit 106 105 107 101 98 94 102 

Top. Düz.siz 105 104 93 97 103 88 98 

Ortalama 102 104 104 101 102 94  

2010  

Klinoptilolit 116 107 103 107 100 95 105 

Leonardit 110 114 108 113 106 103 109 

Top. Düz.siz 113 118 107 111 107 89 108 

Ortalama 113 113 106 110 104 96  

Irmaksırtı 

2008 

Klinoptilolit 66 65 72 61 70 62 66 

Leonardit 66 61 68 73 69 61 66 

Top. Düz.siz 68 65 55 64 54 58 61 

Ortalama 67 64 65 66 64 60  

2009 

Klinoptilolit 96 110 84 88 80 83 90 

Leonardit 105 118 103 108 93 89 103 

Top. Düz.siz 96 94 94 106 94 81 94 

Ortalama 99 107 94 101 89 84  

2010 

Klinoptilolit 74 68 63 81 70 58 69 

Leonardit 87 81 69 69 67 60 72 

Top. Düz.siz 89 84 76 71 73 53 74 

Ortalama 83 78 69 74 70 57  

Ekstra: 90<, I. sınıf: 70-90 g, II. Sınıf: <70 
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Irmaksırtı’nda kivide meyve ağırlığı 2008 yılında 54-73 g, 2009 yılında 81-118 g, denemenin son yılında 

yapılan ölçümlerde 53-89 g arasında değişim göstermiştir. Denemenin ilk yılında elde edilen meyveler TS.11306 

standardına göre sınıflandırıldığında % 11,1’i I. sınıf,  % 88,9’u II. sınıf kividen meydana gelirken, 2009 yılında % 33,3’ü I. 

sınıf, % 66,7’si ekstra sınıfına dahil olmuştur.  2010 yılında ise tartılan meyvelerin % 55,6’ sı I.sınıf , % 44,4’ü II. sınıfa 

girmektedir (Çizelge 8). 

Ortalama meyve ağırlığını Beever ve Hopkirk (1990) 80-120 g, Cangi ve Karadeniz (1999) 75,21 g ile 113,10 

g, Tarakçıoğlu ve ark. (2006) ilk yıl ortalama meyve ağırlığının 114,7- 136,0 g, ikinci yıl ise 69,4-83,2 g arasında 

değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir. Uslu (2006), kivide meyve ağırlığını 42 ile 115 g, Günay (2009) ise, kivide 

meyve ağırlığını 88,16-104,35 g olduğunu bildirmiştir.  

3.2.2. Meyve eni  

Araştırmanın ilk yılında meyve eni 5,31-5,78 cm, ikinci yılında 4,78-5,77 cm, son yılda ise 5,15-5,63 cm 

arasında belirlenmiştir. Irmaksırtı lokasyonu’nda meyve eni 2008 yılında 4,26-4,95 cm, 2009 yılında 4,96-5,98 cm, 

üçüncü yılda ise 4,97-5,57 cm olarak kaydedilmiştir. Samancı (1990), Hayward çeşidinde standart meyvelerin meyve 

eni 68 mm olması gerektiğini bildirmektedir. Beever ve Hopkirk (1990) meyve boyunun 55-70 mm, çapını 40-50 mm, 

Basım ve Uzun (2003),  Şeker ve ark. (2003), “Hayward” kivi çeşidinde meyve enini 4,8 cm olarak tespit etmişlerdir. 

3.2.3. Meyve boyu  

Araştırmanın ilk yılında meyve boyu 6,67-7,63 mm, ikinci yılında 6,26-7,47 mm ve son yılında ise 6,42-7,38 

mm olarak kaydedilmiştir. Meyve boyu bakımından üç yıl boyunca paralel sonuçlar alınmıştır. Irmaksırtı’nda ise ilk yıl 

meyve boyu 4,91-5,75 mm, 2009 yılında 5,69-6,92 mm ve son yılı olan 2010 yılında ise 5,68-6,98 mm belirlenmiştir. 

Irmaksırtı lokasyonunda meyve boyu değerleri meyve ağırlığında olduğu gibi Deneme İstasyonu’nun biraz altında 

gerçekleşmiştir. Bunun nedeni kivi bahçelerinde yer alan ağaçların farklı yaşlarda olması ile açıklanabilir. Samancı 

(1990), Hayward çeşidinde standart meyvelerin meyve eni 68 mm, meyve boyu 55 mm boyutunda olması 

gerektiğini bildirmektedir. Beever ve Hopkirk (1990) meyve boyunu 55-70 mm, çapını 40-50 mm, Basım ve Uzun 

(2003) “Hayward” kivi çeşidinde meyve boyunu 6,1 cm, Şeker ve ark. (2003),  6,0 cm olarak bildirmişlerdir.  

3.2.4. Suda çözünebilir kurumadde (SÇKM) 

Deneme İstasyonu’nda kivi meyvelerinin SÇKM değeri 2008 yılında % 9,0-10,7, 2009 yılında % 7,0-9,6, 

2010 yılında ise % 7,6-9,9 olarak ölçülmüştür. Irmaksırtı’nda hasat sırasında tespit edilen SÇKM değerleri birinci yıl % 

6,7-9,2, ikinci yıl % 6,5-8,5 ve üçüncü yıl ise % 6,7-8,9 olarak tespit edilmiştir. Kivide SÇKM artışının meyve 

tutumundan itibaren linear bir şekilde olduğu ve Eylül ayı sonlarından itibaren hasada kadar hızlı bir şekilde 

yükseldiği, ayrıca meyve tutumundan 17–20 hafta sonra meyvenin fizyolojisinde pazarlamada önemli olan 

değişikliklerin gerçekleştiği bildirilmektedir (Hasey et al., 1994). Kaynaş ve ark. (2002), kivide SÇKM  % 8-8,5 olduğu 

dönemi en uygun hasat dönemi olarak bildirmiştir. Cangi ve ark. (2003),   % 7,25-9,05 olarak bildirmiştir.  

3.3.  Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi 

Toprak düzenleyici ve organik gübre uygulamalarının kivi hasat sonrası 0-20 cm derinliğinden alınan 

toprakların bazı kimyasal özelikleri ile bitkiye yarayışlı mikro element (Fe, Cu, Zn ve Mn) kapsamına etkileri 

incelenmiştir. Toprakların pH içeriği üzerine toprak düzenleyici ve organik gübrelerin etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. pH içeriği bakımından yıllar arasında p<0.01 seviyesinde önemli farklılık belirlenmiştir. Toprak 

düzenleyici ve organik gübre uygulamaları toprakların pH değerini Deneme İstasyonu lokasyonunda 7,35-7,77 

arasında, Irmaksırtı lokasyonunda ise 7,47-7,93 arasında değiştirmiştir.  

Yapılan varyans analiz sonucuna göre, Deneme İstasyonu lokasyonunda yıllar (p<0.05), organik gübre 

önemli (p<0.01) ve toprak düzenleyici konuları (p<0.05) konuları istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Deneme 

İstasyonu lokasyonunda organik madde miktarı denemenin ikinci yılında artış göstermiştir. Organik madde yönünden 

2009 ve 2010 yılları istatistiki olarak aynı grupta yer almışlardır. Toprak düzenleyiciler arasında en yüksek organik 

madde içeriği leonardit uygulamasında ulaşılmış olmakla birlikte klinoptilolit uygulaması ile aralarında istatistiki 

olarak fark bulunmamıştır. Organik gübre uygulamalarına bakıldığında en yüksek organik madde miktarı fındık zurufu 

(soldurulmuş) + organik ticari gübre ve fındık zurufu (soldurulmuş)  uygulamasında (sırasıyla % 2,25 ve % 2,18) 

saptanmıştır (Çizelge 9). 

  



Bitki Besin Elementleri Etkinliği 

153 
 

Çizelge 9. Toprak düzenleyici ve organik gübreye göre organik maddenin değişimi (Deneme İstasyonu) 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. (kompost)+ 

Organik ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Klinoptilolit 2,00 2,24 2,08 2,04 2,13 2,07 2,09 ab 

Leonardit 2,06 2,22 2,43 2,45 2,23 1,94 2,22 a 

Düzenleyicisiz 1,93 2,29 1,87 2,04 2,05 1,85 2,00 b 

Ortalama 1,99 bc 2,25 a 2,13 abc 2,18 a 2,14 ab 1,96 c  

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Irmaksırtı lokasyonunda ise yıllar (p<0.01), organik gübreler (p<0.01), istatiksel olarak önemli bulunurken, 

toprak düzenleyici konuları önemsiz bulunmuştur.  Organik madde değeri yönünden en yüksek değere 2010 yılında 

ulaşıldığı görülmektedir. En yüksek organik madde değeri fındık zurufu (soldurulmuş)  (% 2,31) ile fındık zurufu 

(kompost)+ organik gübre  (% 2,29)  uygulamalarında ulaşılmıştır. En düşük organik madde değeri kontrol konusunda 

kaydedilmiştir (Çizelge 10). 

Çizelge 10. Organik gübre ve yıllara göre organik maddenin değişimi (Irmaksırtı) 

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 1,62 1,44 1,88 1,61 1,58 1,20 1,55 b 

2009 2,41 2,49 2,35 2,45 2,23 2,02 2,33 a 

2010 2,53 2,55 2,65 2,85 2,29 2,00 2,48 a 

Ortalama 2,19 ab 2,16 ab 2,29 a 2,31 a 2,03 b 1,74 c  

 Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Hasey et al. (1997) organik kivi yetiştiriciliğinde toprak organik maddesinin arttığını bildirmişlerdir. Tamer 

(2004), Şeker ve Ersoy (2005), Ece ve ark. (2007),  leonarditin Uher (2004), Noori et al., (2006), zeolitin organik madde 

miktarını artırdığını, Özenç (2004), İç (2005), Toptaş (2005), Alagöz ve ark. (2006), Karaca ve Baran (2006), Candemir 

ve Gülser (2011) toprağa organik materyal uygulamasının toprak organik maddesini artırdığını bildirmişlerdir.  

Yapılan birleştirilmiş varyans analiz sonucuna göre, toprakların fosfor içeriği bakımından her iki lokasyonda 

da, yıllar (p<0.05) ve organik gübreler (p<0.01) arasında istatistiksel olarak fark belirlenmiştir (Çizelge 11). Toprak 

düzenleyiciler arasında fosfor bakımından farklılık bulunmamıştır. Organik gübre konuları içerisinde en yüksek fosfor 

değeri organik ticari gübre, fındık zurufu (soldurulmuş)+ organik ticari gübre, fındık zurufu (kompost)+ organik ticari 

gübre uygulamalarında belirlenmiştir (Çizelge 11).  

Çizelge 11. Organik gübre ve yıllara göre fosforun değişimi  

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Deneme İstasyonu 

2008 15,12 15,46 14,84 10,87 10,89 9,61 12,79 a 

2009 13,35 11,76 11,42 8,52 8,27 8,78 10,35 b 

2010 14,42 13,67 12,31 9,38 8,90 8,64    11,22 ab 

Ortalama 14,29 a 13,63 a 12,86 a 9,59 b 9,35 b 9,01 b  

Irmaksırtı 

2008 12,08 9,53 13,46 10,34 12,20 7,15 10,79 a 

2009 8,73 7,27 9,51 6,63 6,23 4,57 7,16 b 

2010 9,37 7,57 11,54 10,11 6,62 4,76 8,33 ab 

Ortalama 10,06 ab 8,12 c 11,51 a 9,03 bc 8,35 bc 5,49 d  

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Deneme İstasyonu’nda fosfor içeriği orta seviyeden, artan organik madde ilavesi ile yüksek ve çok yüksek 

seviyeye yükselmiştir. Irmaksırtı lokasyonunda da organik gübre uygulamaları toprağın fosfor miktarında bir artış 

meydana getirmekle birlikte bu artış 11,51 kg da-1 ile en fazla fındık zurufu (kompost)+ organik ticari gübre 

konusunda gerçekleşmiştir. Bunu 10,06 kg da-1 ile organik ticari gübre konusu izlemiştir. Başlangıçta orta seviyede 

olan fosfor içeriği organik gübre uygulamalarına bağlı olarak yüksek seviyeye ulaşmıştır (Çizelge 11). 

Her iki lokasyonda da toprakların potasyum içeriğine yılların ve organik gübre uygulamalarının etkisi  

(p<0.01) önemli bulunmuştur. Deneme İstasyonu’nda toprak düzenleyici ve organik gübre interaksiyonu (p<0.01) 

önemli bulunmuştur (Çizelge 12). İnteraksiyon incelendiğinde, potasyum içeriğini düzenleyici uygulanmayan fındık 

zurufu (soldurulmuş)+ organik ticari gübre uygulaması ile fındık zurufu (kompost)+ organik ticari gübre 
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uygulamalarının artırdığı görülmektedir. En düşük potasyum içeriği ise leonardit uygulamasının kontrol konusunda 

belirlenmiştir. Irmaksırtı’nda toprağın potasyum içeriği organik gübre uygulamalarına bağlı olarak artmıştır (Çizelge 

13). Fındık zurufu (kompost) konusu toprağın potasyum içeriğini kontrol konusuna göre artırmakla birlikte, potasyum 

içerikleri organik ticari gübre, fındık zurufu (soldurulmuş) konularının tek başlarına ve birlikte uygulandığı parsellerde 

daha fazla artmıştır. Whalen ve ark. (2002), organik materyal uygulamasının toprağın yarayışlı P, K, Ca ve Mg içeriğini 

artırdığını ve yarayışlı P ve K’un organik madde uygulanmamış kontrole göre yaklaşık %75 oranında arttığını 

bildirmişlerdir. 

Çizelge 12. Toprak düzenleyici ve organik gübrelere göre  potasyumun değişimi (Deneme İstasyonu) 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Klinoptilolit 122 abc 126 ab 109 bcd 111 bcd 109 bcd 108 bcd 114 

Leonardit 122 abc 121 abc 117 abcd 110 bcd 124 ab 84 e 113 

Düzenleyicisiz 101 cde 135 a 138 a 121 abc 110 bcd 94 de 117 

Ortalama 115  127  121  114  114  96   

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Çizelge 13. Organik gübre ve yıllara göre potasyumun değişimi (Irmaksırtı) 

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 60 57 55 58 48 50 55 c 

2009 109 110 105 98 87 82 99 a 

2010 74 76 78 85 53 40 68 b 

Ortalama 81 a 81 a 79 a 81 a 63 b 58 b  

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Her iki lokasyonda toprakların azot içerikleri yıllar itibarıyle artış göstermiş ve varyans analiz sonucuna göre 

istatistiksel olarak (p<0.01) önemli çıkmıştır. Toprak düzenleyici ve organik gübrelerin etkisi istatistiki olarak önemli 

çıkmamıştır. Organik gübre ve toprak düzenleyicilerin birlikte etkisi Deneme İstasyonu’nda (p<0.05) önemli 

bulunmuştur. Toprağın azot içeriği düzenleyici olarak leonarditin ve organik gübre olarak fındık zurufunun 

(soldurulmuş) birlikte uygulandığı parsellerde artış göstermiştir (Çizelge 14).  

Irmaksırtı’nda organik gübrelerin toprağın azot içeriğine etkisi (p<0.01) seviyesinde organik gübre ve yılların 

etkisi (p<0.05) önemli bulunmuştur. Denemenin ilk yılında toplam azot içeriği % 0,133 iken son yılında % 0,192’ye 

yükselmiştir. Bu lokasyonda en yüksek azot içeriği, 2010 yılında fındık zurufu (kompost) uygulamasının yalnız (% 

0,202) ve organik ticari gübre ile birlikte (% 0,204) uygulandığı parsellerde kaydedilmiştir (Çizelge 15).  

Çizelge 14. Toprak düzenleyici ve organik gübrelere göre azotun değişimi (Deneme İstasyonu) 

TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

Klinoptilolit 0,135 c 0,138 c 0,146 abc 0,141 c 0,144 bc 0,140 c 0,140 

Leonardit 0,159 ab 0,147 abc 0,159 ab 0,160 a 0,135 c 0,139 c 0,149 

Düzenleyicisiz 0,139 c 0,148 abc 0,138 c 0,134 c 0,148 abc 0,135 c 0,140 

Ortalama 0,144 0,144  0,147  0,145  0,142  0,138  

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 

Çizelge 15. Organik gübre ve yıllara göre azotun değişimi (Irmaksırtı) 

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik 

ticari gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 0,134 gh 0,135 gh 0,148 efg 0,125 hı 0,143 fgh 0,116 ı 0,133  

2009 0,160 def 0,189 ab 0,171 cd 0,195 ab 0,181 bc 0,147 efg 0,174 

2010 0,189 ab 0,196 ab 0,204 a 0,196 ab 0,202 a 0,164 cde 0,192 

Ortalama 0,161  0,173  0,174  0,172  0,175  0,142   

Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasında %5 ihtimal seviyesinde istatistiki olarak fark yoktur. 
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Üç yıllık değerler ile yapılan varyans analiz sonucuna göre her iki lokasyonda toprak düzenleyicilerin ve 

organik gübrelerin toprakların demir, bakır ve mangan kapsamlarına etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Demir içerikleri bakımından her iki lokasyonda yıllar arasında (p<0.01) önemli fark bulunmuştur. Toprakların çinko 

kapsamı üzerine Deneme İstasyonu’nda organik gübrelerin etkisi (p<0.01) önemli bulunurken, Irmaksırtı’nda deneme 

konuları arasında fark bulunmamıştır. Deneme İstasyonu’nda en yüksek çinko içeriği, organik ticari gübrenin yalnız 

uygulamasında  (1,37 ppm) belirlenmiş, bunu organik ticari gübre + fındık zurufu (soldurulmuş) (1,32 ppm) ve organik ticari 

gübre + fındık zurufu (kompost) (1,31 ppm) ile birlikte uygulamaları toprağın çinko içeriğini artırmıştır (Çizelge 16).   

Çizelge 16. Organik gübre ve yıllara göre kivi hasat sonrası toprakların çinko kapsamının değişimi (Deneme İstasyonu) 

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 1,13 1,13 1,13 0,99 0,94 1,10 1,07 b 

2009 1,72 1,64 1,62 1,22 1,31 1,20 1,45 a 

2010 1,26 1,18 1,17 1,04 1,18 0,94 1,13 b 

Ortalama 1,37 a 1,32 ab  1,31 ab 1,09 c 1,15 bc 1,08 c  

Toprakların mangan kapsamına organik gübre ve yılların birlikte etkisi Deneme İstasyonu’nda önemli 

bulunmuştur. Mangan kapsamı Deneme İstasyonu’nda 7,70-16,98 ppm, Irmaksırtı’nda 10,54-23,38 ppm arasında 

değişmiştir. En yüksek mangan kapsamı 2009 yılında fındık zurufu (soldurulmuş) + organik ticari gübre 

uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 17). 

Çizelge 17. Organik gübre ve yıllara göre kivi hasat sonrası toprakların mangan kapsamının değişimi (Deneme İstasyonu) 

YILLAR 

ORGANİK GÜBRELER 

Ortalama Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) + 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(kompost)+ 

Organik ticari 

gübre 

Fındık z. 

(soldurulmuş) 

Fındık z. 

(kompost) 
Kontrol 

2008 8,84 de 8,30 e 8,72 de 9,28 de 8,78 de 9,96 d 8,98 

2009 13,65 c 15,76 a 14,52 abc 15,18 ab 14,37 bc 13,31 c 14,47 

2010 8,28 e 8,54 e 9,04 de 9,43 de 8,24 e 8,75 de 8,71 

Ortalama 10,26 10,87 10,76 11,30 10,46 10,67  

 

4. SONUÇ 

Kivi üretiminde, yöresel organik artık olan fındık zurufunun organik ticari gübrelerin yerine ikame edilme 

durumunu ve kullanılan miktarın azaltılıp azaltılamayacağını ortaya koymak amacıyla yürütülen bu çalışmada, fındık 

zurufunun organik kivi üretiminde meyve verimi üzerine tek başına yeterli olmadığı, organik ticari gübrenin kullanım 

miktarını azalttığı görülmüştür. Organik materyaller birçok toprak özelliği üzerine pozitif yönde etki etmiştir.  Toprak 

düzenleyicilerden leonardit, organik gübrelerden fındık zurufu (soldurulmuş)+ organik ticari gübre (Biofarm) 

konularının toprağın organik madde içeriğine etkisi arttırıcı yönde olmuştur. Kullanılan organik gübrelerle toprağın 

organik madde içeriğinin arttırılabileceği anlaşılmaktadır. Uygulanan organik gübreler toprağın toplam azot içeriğini 

arttırmıştır. Uygulamalar, toprağın fosfor ve potasyum içeriğini yüksek düzeyde etkilemiştir. Bu toprağın verimlilik 

parametreleri açısından oldukça önemli gözükmektedir. Organik ticari gübre tek başına ve fındık zurufu ile bereber 

uygulandığı takdirde toprağın çinko içeriğine olumlu yönde etki meydana getirmiştir. Organik kivi üretiminde yöresel 

organik artık olan fındık zurufunun kullanılmasıyla organik ticari gübre girdisinin azaltılabileceği, bunun da çevre ve 

ekonomik açıdan oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır.  
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KİMYASAL  GÜBRELERLE BİRLİKTE UYGULANAN AHIR GÜBRESİ VE YEŞİL 

GÜBRELEMENİN PATATES VERİMİNE VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Ömer Faruk NOYAN1  Mustafa DEMİR2  İrfan OĞUZ3 

ÖZET 

Tarım toprakların en önemli unsurlarından birisi organik maddedir.  Toprakların verimliliği için vazgeçilmez olan organik maddenin 

kaybı toprak yönetim sistemleri ve verimlilik ile doğrudan ilgilidir. Gübreler genellikle toprağın organik maddesini artırırlar. Bunun nedeni 

gübrelerin bitki büyümesini artırarak daha fazla bitki artığının toprağa bırakılmasından ileri gelmektedir.  Ayrıca, toprağın organik maddesinin 

artırılmasına  sürekli bitki yetiştirme sisteminin uygulanması (nadassız sistem), azaltılmış toprak işleme, üründen yüksek verim alınması ve bitki 

artıklarının toprağa döndürülmesi de  katkıda bulunur. Ahır gübresi toprağın fiziksel özellikleri üzerine etki eder, toprağı bitki besinlerce 

zenginleştirmesi yanında  çözünen bitki besinlerinin depolanmasını sağlar. Yeşil gübre, toprağın organik madde miktarını artırmakta, fiziksel yapıyı 

iyileştirmekte, alt toprak katmanlarındaki besin elementlerinin üst toprak katmanına kazandırılması suretiyle yarayışlı duruma geçmesini sağlar, 

mikrobiyal aktiviteyi artırarak toprağın biyolojik özelliklerini düzeltirler. Baklagillerin ekim nöbetinde yer almasının N fiksasyonunun yanında, kış 

örtü bitkisi olarak kullanılması suretiyle kendisinden sonra gelen bitkinin verimini artırması da önemlidir.  Bu nedenlerden dolayı yürütülmekte 

olan araştırma projesinde toprak analiz sonuçlarına dayalı kimyasal gübreleme yanı sıra ahır gübresi ve yeşil gübrelemede yapılarak patates 

bitkisinin verimine ve toprak özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneme, 2010 yılında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

arazisinde yürütülmüştür. Çalışma konuları; NPK, ahır gübresi+NPK ve yeşil gübre+NPK olup, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Yapılan çalışma sonucu gübre konularının verim üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuş,  en yüksek verim çiftlik 

gübresi +NPK uygulanan parsellerden elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ahır gübresi, yeşil gübreleme, patates, verim, toprak özellikleri 

THE  EFFECT OF FARMYARD MANURE AND GREEN MANURE  APPLICATED WITH 

CHEMICAL FERTILIZER ON POTATO YIELD AND SOME SOIL PROPERTIES 

ABSTRACT 

One of the most important aspects of agricultural soils is organic matter. Loss of soil organic matter is directly related in the soil 

efficiency and productivity. This research was carried out to determine the chemicial fertilizer  with farmyard and green manure  on potato yield 

and some soil properties  in Tokat province.  The research was conducted 3 replications and 3 treatments.  Treatments  were NPK, manure + 

NPK and green manure + NPK.  Research showed that, different sources of the fertilizers were found significant on crop yields. The highest yield 

was obtained from manure+NPK treatment. Some differences were found on soil properties between treatments.  

Key Words: Farmyard manure, green manure,  potato, yield, soil properties 

GİRİŞ 

İnsanoğlu, tarıma başlamasından bugüne kadar geçen 10.000 yıl boyunca, artan ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere toprağa çeşitli girdiler ve tarımsal işlemler uygulamıştır. İnsanlar tarım öncesi dönemlerde doğal olarak yetişen 

bitkiler ve hayvanlarla besleniyorlardı. Bitkiler topraktan aldıklarını yine toprağa veriyorlardı. Tarımın başlaması ile 

doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş ve kültür bitkileri yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla, toprak işlenmiş, elde edilen 

ürünler taşınmış ve topraktan alınanın çok az bir kısmı toprağa geri dönmeye başlamıştır. Sonuçta toprağın aşırı 

sömürülmesi onu verimsizleştirmeye ve çeşitli toprak bozulması sorunları meydana gelmeye başlamıştır.  

Tarımsal üretimde gerçekleştirilen yoğun girdi kullanımı toprak kalitesinin azalmasına ve çevre kirliliğine 

neden olmuştur. Özellikle toprak kaynaklarının bozulması üzerine erozyon, endüstriyel atıklar, tarımsal ilaçlar, hatalı 

sulama, kentsel atıklar gibi faktörler neden olmuştur (Kocataş 1992). Toprağın sürdürülebilir kullanımı ve toprak 

verimliliğinin devamı ancak bilinçli bir toprak yönetimiyle mümkün olabilmektedir.  

Bu araştırma, farklı gübre kaynaklarının kimyasal gübrelerle birlikte kullanılmasının ürün verimi ve toprak 

özellikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla 2010 yılında yürütülmüştür. 
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MATERYAL VE METOT 

Araştırma Karadeniz ile İç Anadolu arasında geçit bölgede yer alan Tokat Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 

Enstitüsü arazisinde çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırma yerinin denizden yüksekliği 600 m’ dir. Araştırmanın 

yürütüldüğü yer Karadeniz iklimi etkisi altında olup, yarı kurak iklim özelliği göstermektedir. Araştırma alanının uzun 

yıllar ortalama sıcaklığı 11.9 oC, yıllık toplam yağış 430 mm’ dir (Oğuz, 2008). Araştırmanın yürütüldüğü topraklar 

(Typic Ustifluvent), düz ve verimli tarım topraklarıdır (Durak ve ark.,1994). Yörede en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler 

buğday, arpa, domates, şekerpancarı ve şeftalidir(Anonim, 2011). 

Deneme, 2010 yılında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu arazisinde yürütülmüştür. 

Çalışma konuları; sadece NPK (b0) uygulaması, ahır gübresi+NPK (b1) ve yeşil gübre+NPK (b2) uygulamasından 

oluşmakta olup, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Buğday hasadından sonra ahır gübresi ve yeşil gübre konuları için tarımsal uygulamalar yapılmıştır. Bu 

amaçla buğday hasadından sonra 18.07.2009 tarihinde yeşil gübre alt konularına mibzerle macar fiği ekimi 

yapılmıştır. Ekim ayı içerisinde fiğin parçalanması amacıyla diskli tırmık çekilmiştir. Aynı zamanda ahır gübresi 

uygulaması yapılan  parsellere de 3 ton/da kuru madde hesabı ile çiftlik gübresi verilmiştir. Bu işlemleri takiben  tüm 

parseller kulaklı pullukla işlenerek kışa bırakılmıştır.  

Mart ayı içerisinde ikincil toprak işleme yapılarak patates dikimi tamamlanmıştır. Dikimden önce 0-20cm ve 

20-40 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. Dikimle birlikte 8 kgP2O5/da uygulanmıştır. Ayrıca azotlu 

gübrenin 1.yarısı 10kgN/da  %21’lik amonyum sülfat, 2.yarı 10kgN/da  %33’lük amonyum nitrat gübresi olarak 

verilmiştir. 

Ekimde parsel ölçüleri: 5.00 m. x 10.00 m. = 50.00 m2 

Sıra arası: 70 cm.  Sıra üzeri:  30 cm.  

Hasatta parsel ölçüleri: 3.5 m. x 8.8 m. = 30.8 m2  (hasatta yanlardan birer sıra, başlardan 60 cm. kenar tesiri 

olarak bırakılmıştır.) 

Alınan toprak örneklerinde; elektriksel iletkenlik (mmhoscm-1) kondaktivite aleti ile saturasyon 

macunundan, organik madde (%) modifiye edilmiş Walkley Black metoduna göre, CaCO3 (%) Scheibler kalsimetresi 

ile, P2O5 (kg/da) Olsen ve arkadaşları metoduna göre, K2O (kg/da) Beckmen fleym fotometresi ile, pH saturasyon 

macunundan cam elektrotlu pH metre ile belirlenmiştir (Tüzüner, 1990). 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Araştırma parsellerinden elde edilen patates verimleri grafik olarak Şekil 1’de verilmiştir. Ürün verimleri 

üzerinden varyans analizi yapılmıştır (Çizelge 1).  Varyans analizi sonucu konular arasındaki önemlilik %5 düzeyinde 

önemli bulunmuştur. En yüksek verim 3041,5 kg/da ile b1 (çiftlik gübresi+NPK) uygulamalarından elde edilmiştir.  

Diğer uygulamalar 2667,5 kg/da ve 2464,0 kg/da ile b2 (yeşil gübreleme+NPK) ve b0 (NPK) uygulamalarından alınmış 

olup bu iki uygulamada aynı grupta yer almıştır.  

 

Şekil 1. Patates verimleri (kg/da) 

  

2464 
3041,5 

2667,5 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

b0 b1 b2

V
e

ri
m

 (
kg

/d
a)

 

Konular 



Bitki Besin Elementleri Etkinliği 

159 
 

Çizelge 1. Patates denemesi elde edilen verim sonuçları 

Konular Verim (kg/da) 

Toplam 

(kg/da) 

Ortalama 

(kg/da) 
Gübre kaynakları Bloklar 

 I II III 

b0 2491,5 2392,5 2508,0 7392,0 2464,0 b 

b1 3168,0 2673,0 3283,5 9124,5 3041,5 a 

b2 2970,0 2574,0 2458,5 8002,5 2667,5 b 

Toplam 8629,5 7639,5 8250,0 24519 2724,3 

Deneme parsellerinden uygulamalar öncesi 0-20 cm ve 20-40 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. 

Bu örneklerde yapılan analizlere ait sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre topraklar; killi-tınlı, 

tuzsuz, hafif alkalidir. Kireç bakımından orta kireçli, alınabilir P2O5 düzeyi çok az ve az, alınabilir K2O yüksek ve organik 

madde bakımından az ve orta düzeydedir. 

Hasat sonrası uygulama parsellerinden  alınan örneklere ait analizler sonuçları, Çizelge 3’te verilmiştir. 

Dikim öncesi ve hasat sonrası analiz sonuçları karşılaştırıldığında % su ile doygunluk miktarlarının %54 ile %64 

arasında değiştiği ve killi-tınlı yapıda olduğu görülmektedir. EC miktarları ortalamasının dikim öncesi ve hasat sonrası 

0,77 mmos/cm düzeyinde olduğu, pH ortalamasının dikim öncesi 7,93 iken hasat sonrası alınan örneklerde yapılan 

analiz sonucu ortalama 7,86’ya düştüğü belirlenmiştir. Çiftlik gübresi uygulanan b1 parselinde dikim öncesi alınabilir 

P2O5 miktarı 4,10 kg/da iken,   hasat sonrası alınabilir P2O5 düzeyinin yükselerek 8,44 kg/da olduğu görülmektedir.  

Çizelge 2.  Patates  denemesi ekim öncesi alınan topraklarda yapılan analiz sonuçları 

 

Benzer şekilde organik madde düzeyinin de bir miktar artarak %2,44’ten %3,13’e yükseldiği, alınabilir K2O 

miktarlarının tüm parsellerde hasat sonunda azaldığı dikim öncesi tüm konular ortalamasının 97 kg/da’dan 69 kg/da 

Konu 

lar 

Derinlik 

(cm) 

Teker 

rür 

Su ile doy. 

(%) 

EC mmos/ 

cm 

pH CaCO3 

(%) 

 P2O5 

(kg/da) 

K2O  (kg/da) Organik 

madde(%) 

  

 

1 61 0,75 7,88 9,2 5,73 87 1,50 

 

0-20 2 61 0,79 7,84 8,5 5,27 99 1,58 

  

3 62 0,97 7,89 8,5 3,89 93 1,81 

bo Ortalama 

 

61 0,84 7,87 8,7 4,96 93 1,63 

  

1 63 0,81 7,87 9,2 4,35 99 2,31 

 

20-40 2 63 0,58 7,90 8,5 4,12 109 2,58 

  

3 66 0,88 7,94 8,8 3,66 119 2,46 

 

Ortalama 

 

64 0,76 7,90 8,8 4,04 109 2,45 

 

Genel Ort. 

 

63 0,80 7,89 8,8 4,50 101 2,04 

  
1 61 0,82 7,94 9,2 4,12 90 1,85 

 

0-20 2 62 0,80 7,97 9,6 4,58 87 2,33 

  

3 63 0,74 7,96 8,8 5,27 122 2,70 

b1 Ortalama 

 

62 0,79 7,96 9,2 4,66 100 2,29 

  

1 63 0,80 7,97 8,5 3,44 93 2,83 

 

20-40 2 64 0,80 7,96 9,9 3,89 99 2,64 

  

3 64 0,73 7,95 8,5 3,31 122 2,31 

 

Ortalama 

 

64 0,78 7,96 9,0 3,54 105 2,59 

 

Genel Ort. 

 

63 0,78 7,96 9,1 4,10 102 2,44 

  
1 61 0,74 7,96 8,5 4,81 90 2,09 

 

0-20 2 64 0,72 7,95 9,2 2,75 87 2,06 

  

3 64 0,62 7,94 8,8 2,52 84 2,10 

b2 Ortalama 

 

63 0,69 7,95 8,8 3,36 87 2,08 

  

1 66 0,71 7,95 8,8 3,66 84 2,22 

 

20-40 2 64 0,72 7,94 9,6 2,29 96 2,43 

  

3 63 0,83 7,95 8,5 3,21 93 2,54 

 

Ortalama 

 

64 0,75 7,95 9,0 3,05 91 2,40 

 

Genel Ort. 

 

64 0,72 7,95 8,9 3,21 89 2,24 

Konular Ort. 
 

63 0,77 7,93 8,9 3,93 97 2,24 
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düzeyine indiği tespit edilmiştir. Bu azalmaya; toprak analiz sonuçlarına göre alınabilir K2O miktarının çok yüksek 

olması nedeniyle potasyumlu gübreleme yapılmaması ve toprakta hali hazırda bulunan bitki besin maddesinin 

bitkilerce kullanılması nedeniyle gerçekleşmiştir. 

Çizelge 3.  Patates  denemesi hasat sonrası alınan topraklarda yapılan analiz sonuçları 

 

Bu sonuçlara göre, toprak analiz sonuçlarına göre kimyasal gübreleme ile yeşil gübre ile beraber kimyasal 

gübre uygulamaları aynı grupta yer almıştır. Çiftlik gübresi ile beraber kimyasal gübre uygulaması verim bakımından 

1. grupta yer almıştır. Bu nedenlerden dolayı  verim üzerine olumlu etkisi ve toprakları bitki besin maddeleri 

yönünden desteklemesi nedeniyle her 3 yılda bir olmak üzere 3ton/da çiftlik gübresi uygulanması önerilir. 
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Konu 

lar 

Derinlik 

(cm) 

Teker 

rür 

Su ile 

doy. (%) 

EC 

mmos/cm 

pH CaCO3 

(%) 

P2O5 

(kg/da) 

K2O  (kg/da) Organik 

madde  (%) 

  

 

1 62 1,06 7,88 9,5 5,50 76 2,50 

  0-20 2 62 0,89 7,80 6,3 6,18 87 2,63 

  

 

3 62 0,79 7,89 9,5 3,21 65 2,80 

Bo Ortalama   62 0,91 7,86 8,4 4,96 76 2,64 

  

 

1 61 0,62 7,89 9,5 6,18 57 2,69 

  20-40 2 58 0,57 7,90 9,1 3,89 70 2,00 

  

 

3 59 0,62 7,88 11,6 2,98 59 2,20 

  Ortalama   59 0,60 7,89 10,1 4,35 62 2,30 

  Genel Ort.   61 0,76 7,87 9,3 4,66 69 2,47 

    1 55 0,73 7,86 9,5 8,70 78 3,31 

  0-20 2 58 0,77 7,87 11,9 10,99 100 4,32 

  

 

3 58 0,74 7,83 9,5 9,85 73 3,39 

    b1 Ortalama   57 0,75 7,85 10,3 9,85 84 3,66 

  

 

1 55 0,86 7,84 12,3 9,62 70 2,54 

  20-40 2 56 1,00 7,86 8,8 6,18 62 2,38 

  

 

3 55 0,85 7,91 9,1 5,27 65 2,93 

  Ortalama   55 0,90 7,87 10,1 7,02 66 2,61 

  Genel Ort.   56 0,83 7,86 10,2 8,44 75 3,13 

    1 55 0,77 7,90 9,8 6,18 59 2,15 

  0-20 2 55 0,76 7,86 9,1 4,81 79 2,11 

  

 

3 54 0,87 7,87 8,8 3,66 76 1,41 

  b2 Ortalama   55 0,80 7,88 9,2 4,88 71 1,89 

  

 

1 54 0,65 7,80 10,9 3,89 44 1,77 

  20-40 2 53 0,73 7,83 9,5 2,75 67 1,79 

  

 

3 53 0,51 7,89 10,9 2,52 52 1,78 

  Ortalama   53 0,63 7,84 10,4 3,05 54 1,39 

  Genel Ort.   54 0,72 7,86 9,8 3,97 63 1,64 

Konular Ort.   57 0,77 7,86 9,8 5,69 69 2,41 
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TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ CEVİZ BAHÇELERİNİN MİNERAL BESLENME 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ

 

Mehmet ADIMAN1  Halil ERDEM2 

ÖZET 

Bu çalışma Tokat İli Niksar ilçesinde yetiştiriciliği yapılan ceviz bahçelerinin mineral beslenme durumlarını toprak ve yaprak analizleri 

ile belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda Niksar yöresini temsil edecek şekilde belirlenmiş 72 bahçeden 0-30cm 

derinliğinden alınan toprak örnekleri ve aynı ağaçlardan alınan yaprak örnekleri analiz edilmiştir. 

Toprak örneklerinde pH, CaCO
3
, elektriksel iletkenlik (EC), bünye, organik madde, yarayışlı fosfor (P), potasyum (K), demir (Fe), çinko 

(Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu); yaprak örneklerinde N, P, K, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu analizleri yapılmıştır. Yaprak ve toprak örneklerinin analiz 

sonuçları, sınır değerleri ile karşılaştırılarak, incelenen bahçelerin besin maddeleri durumları ve beslenme sorunları saptanmaya çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre; ceviz bahçelerinin toprakları genel olarak killi, killi tınlı ve sitli killi tınlıdır. Toprakların tuzluluk sorunu 

yoktur. Toprakların kireç içerikleri orta ve yüksek düzeydedir. Toprak reaksiyonları hafif alkalidir. Organik madde içerikleri düşük ve orta çıkmıştır. 

Toprakların %61’inde P, % 37’sinde K, % 29’unda Zn ve % 11’inde Fe noksanlığı olduğu belirlenmiştir. Ceviz yapraklarının % 69’unda N, %57’sinde 

P, % 42’sinde K, % 71’inde Mg,  % 33’ünde Fe, %21’inde Zn, %93’ünde Mn ve %100’ünde Cu noksanlığı olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Tokat- Niksar, ceviz bahçesi, yaprak ve toprak analizi, mineral besleme 

DETERMINATION OF MINERAL NUTRIENTSTATUS OF WALNUT ORCHARDSIN 

NIKSAR DISTRICH OF TOKAT PROVINCE 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine mineral nutrient status of walnut orchards by soil and leaf analysis  in Niksar districh of Tokat 

province. For this purpose, the soil samples that have been taken from 0-30 cm depthness from 72 garden swhich represents the features of 

Niksar district and leaf samples from the same trees are analysed.  

The analyses were made to determine pH, CaCO
3
, EC, texture, organic matter, available P, K,  Fe, Zn, Mn and Cu in soil samples and N, 

P, K, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu in leaf samples. Bycomparing the results of soil and leaf samples with boundary values, it is at tempted to 

determinefeeding problems and conditions of nutri entelements of investigated gardens. 

According to there sults, it has been found that the soils of experimental are a were clay, clayloam and silt clay loam in texture. The 

soils do not have salinity problem. Lime contents of soil are medium and high level. Soil reaction is slightly alkaline. Organic matter contents of 

soils are low and medium levels. Phosphorus, K, Zn and Fe concentration of soils were found insufficient 61%, 37 %, 29 % and 11 %, respectively. It 

has also been found that 69 % N , 57 % P, 42 % K %, 71 % Mg,  33 % Fe, 21 % Zn, 93 % Mn and 100 % Cu of walnut leaves had insufficient levels.  

Key words: Tokat- Niksar, walnut orchard, soil and leaf anaysis, mineral nutrition 

GİRİŞ 

Çok eski meyvecilik kültürüne sahip olan ülkemiz, birçok meyve türünde olduğu gibi, cevizin de 

anavatanları arasında sayılmaktadır. Ülkemizin pek çok yöresinde meyve özellikleri birbirinden farklı, oldukça değişik 

tipte ceviz ağaçları görmek mümkündür. Ceviz; sınıfı Dicotiledoneae, takımı Juglandales, familyası Juglandaceae, cinsi 

Juglans olan sert kabuklu bir meyve türüdür (Ölez, 1971; Çelebioğlu, 1978; Şen, 1986). Türkiye; sahip olduğu 

potansiyel ile dünya ceviz üretiminde Çin, ABD ve İran’ dan sonra 5,5 milyon ceviz ağacı ve 178 142 ton üretim 

kapasitesi ile dördüncü sırada yer almaktadır (Faostat, 2010). Ceviz belki de hiçbir meyve türüne nasip olmayacak 

kadar farklı kullanım alanına sahip olan bir meyve türüdür. Yeşil ve sert kabuğu, meyvesi, yaprağı, kökü ve gövdesiyle 

her aksamı faydalı bir şekilde kullanılabilen cevizin dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği büyük bir önem arz 

etmektedir (Tekintaş ve ark., 1991). Ceviz hayvansal protein kaynağı yerine geçebilen ve yüksek oranda doymamış 

yağ asit içerikleri ile değerli bir besin kaynağıdır. Thiamin, vitamin B6, folacin içeren birçok vitamin ile demir, çinko, 

bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum açısından oldukça zengindir (Anonim, 2012). Meyve ağaçlarında verim ve 

kaliteyi etkileyen etmenler içerisinde beslenme ile ilgili sorunlar önemli bir yer tutmaktadır. Meyve ağaçlarında ortaya 

çıkan beslenme bozuklukları, bitki gelişmesini geriletir, meyve verimi ve kalitesi düşer, hatta bazı durumlarda 

gelişmeyi tamamen duraklatarak bitkinin ölmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, bitkilerde beslenme 

bozukluğunun olmaması için önceden önlem alınması, herhangi bir nedenle bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmış 

ise bunun en hızlı şekilde giderilmesi verim açısından hayati önem taşımaktadır. Beslenme bozuklukları sadece verim 

ve kaliteyi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda, bitkinin hastalık, aşırı soğuk ve sıcak, susuzluk gibi stres koşullarına 
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dayanıklılığının azalmasına da neden olur (Reuther ve ark., 1958; Lucena, 1996). Toprak ve bitki analizleri, bitkilerin 

gübre gereksiniminin olabildiğince doğru bir şekilde tahmininde başvurulan vazgeçilmez bir yöntemdir. Tüm kültür 

bitkilerinde olduğu gibi, meyvelerde de beslenme sorunlarının çözümünde, ürün miktarı ve kalitesinin artırılmasında, 

toprakların verimlilik durumlarının ve bitkilerin beslenme statülerinin belirlenmesi oldukça önemli olmaktadır. Bu 

çalışma ile Tokat ili Niksar ilçesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ceviz bahçelerinin mineral beslenme statüsü 

toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma 2012 yılı içerisinde Tokat ili Niksar ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Toprak ve yaprak örneklemesi 

Çiftçi Kayıt Sistemine bağlı olarak toplam 72 farklı noktadan yapılmıştır. Yaprak örneklemeleri arazi büyüklüğüne, 

bahçede bulunan ağaçların yaşlarına göre tahmini 5-10 ağaçtan bahar sürgünü üzerinde bulunan meyvesiz 

gelişmesini tamamlamış orta bileşik yapraklardan alınmıştır (Ponder, 2004). Toprak örneklemesi de yaprak 

örneklemesinin yapıldığı her ceviz bahçesinden ağaç taç iz düşümlerinden 0-30 derinliğinden alınmak suretiyle 

bahçe büyüklüğüne göre 3-6 farklı noktadan yapılmış ve bu numuneler plastik bir kap içerisinde homojen bir şekilde 

karıştırılarak tek numune haline getirilmiştir (Ponder, 2004). Yaprak örnekleri %0,01’lik HCl çözeltisi ve saf su ile 

yıkanıp etüvde 2 gün boyunca 70 oC’de kurutulmuş ve daha sonra el mikseri ile öğütülmüştür. Öğütülen örnekler kül 

fırınında kuru yakma (Kaçar ve İnal 2008) metoduna göre yakılmış, elde edilen süzüklerde P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve 

Cu okuması ICP-OES (Perkin Elmer-2100DV Optima) cihazında yapılmıştır. Azot ise Kjeldahl destilasyon yöntemiyle 

belirlenmiştir (Bremner, 1965). Araştırma alanından getirilen topraklar hava kuru hale getirildikten sonra 2 mm’ lik 

eleklerden elenmiş ve analize hazır hale getirildikten sonra aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. Kum, silt ve kil 

fraksiyonlarının belirlenmesi Bouyoucus’ a (1952) göre, hidrometre yöntemiyle yapılmıştır. Toprakta pH ve tuz 

Jackson (1959)’ a göre 1:2.5 toprak-su karışımı yöntemi ile yapılmıştır. Toprak organik madde içeriği Walkey-Black yaş 

yakma metoduyla belirlenmiştir (Jackson, 1959). Toprak kireç içeriği Çağlar (1949)’ a göre, Scheibler kalsimetresi ile 

ölçülerek hesaplanmıştır. Topraklarda bitkiye yarayışlı P miktarı Olsen ve ark. (1954) tarafından geliştirilen yöntemle 

yapılmıştır. Toprakta K ve Mg analizi amonyum asetat yöntemine göre yapılmıştır (Carson, 1980). Toprakta bitkiye 

yarayışlı mikro element (Zn, Fe, Mn, Cu) konsantrasyonları Lindsay ve Norvel (1978)’ e göre DTPA yöntemine göre 

ICP-OES’de belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Araştırmaya konu olan ceviz bahçelerinden alınan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

çizelge 1’de verilmiştir. Araştırma alanlarına ait toprakların %32’si killi, % 18’i killi tınlı, %42’si siltli killi tınlı, %6’sı siltli kil 

ve % 2’ü ise siltli tın tekstürüne sahiptir. Çizelge 1 incelendiğinde, ceviz ağaçlarının bulunduğu toprakların genelinin 

hafif alkali (pH: 7,6-8,5) reaksiyonlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Ceviz bahçelerinin topraklarının tuz içerikleri ise 

Waters ve ark. (1972)’ a göre değerlendirdiğimizde toprakların tuzsuz sınıfına girdiği ortaya çıkmıştır. Ceviz 

bahçelerinin kireç içeriklerini değerlendirdiğimizde, toprakların % 30,6’ sı düşük (%1-5), % 34,7’ si orta (%5,1-15), % 

16,7’ si yüksek (% 15,1-25) ve % 18,1’ i ise çok yüksek (>%25) kireçli sınıfına ait olduğu görülüştür. Girme (Allison ve 

Moodie, 1965). Toprakların organik madde kapsamı % 0,52 ile % 4,83 arasında değişmektedir.Araştırma alanı 

topraklarının bitkiye yarayışlı P konsantrasyonları ise 0,23 mg kg-1 ile 20,6 mg kg-1 arasında değiştiği ve elde edilen bu 

değerler, Olsen ve ark. (1954)’ na göre değerlendirdiğimizde toprakların % 61’ i çok düşük  (<3,0 mg kg-1), % 24’ ü 

düşük (3,0-7,0 mg kg-1) ve % 15’ i ise orta (7,1-20,0 mg kg-1) düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen toprakların 

bitkiye yarayışlı potasyum (K) konsantrasyonları 22 mg kg-1 ile 1193 mg kg-1 arasında değişmiş olup ortalama değer 

ise 312 mg kg-1 olduğu, bu değerleri yeterlilik düzeyine göre yüzde olarak incelediğimizde toprakların % 6’ sı çok 

düşük  (<100 mg kg-1), % 31’ i düşük (101-200 mg kg-1), % 17’ si orta (201-200 mg kg-1), % 15’ i yüksek (201-400 mg 

kg-1)  ve % 32’ si ise çok yüksek (>400 mg kg-1) düzeyde olduğu görülmüştür (Anonim, 1980). Toprakların DTPA ile 

eksrakte edilebilir demir (Fe) konsantrasyonları 0,21 ile 30,6 mg kg-1 arasında değişmekte ve toprakların Fe 

konsantrasyonlarını Lindsay ve Norwell (1978)’ e göre değerlendirdiğimizde, % 4’ ü noksan (<2,25 mg kg-1), % 7’ si 

kritik (2,5-4,5 mg   kg-1) ve % 89’ u ise yeterli (>4,5 mg kg-1) olduğu görülmüştür. İncelenen toprakların bitkiye yarayışlı 

çinko (Zn) konsantrasyonları ise 0,01 ile 3,67 mg kg-1 arasında çıkmış, ortalama değer ise 0,95 mg kg-1 olmuştur. 

Toprakların Zn konsantrasyonlarının yeterlilikleri bakımından incelediğimizde toprakların % 29’ u noksan (<0,5 mg kg -

1), % 35’ i kritik (0,5-1,0 mg kg-1) ve % 36’ sı ise yeterli durumda çıkmıştır(Lindsay ve Norwell, 1978). Elde edilen 

bulgulara baktığımızda Niksar ilçesi ve ilçeye bağlı beldelerin hem yüzey hem de yüzey altı topraklarının yaklaşık % 

60’ ında Zn ile ilgili problemin olduğu görülmektedir. İncelenen toprakların Mn ve Cu konsantrasyonlarını ise Lindsay 

ve Norwell (1978)’e göre değerlendirdiğimizde yeterli düzeyde olduğu görülmüştür (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Ceviz bahçelerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Bahçe No: 
Tekstür 

sınıfı 
pH 

Tuz 

mmhos/cm 

Kireç 

(%) 

Organik Mad. 

(%) 

P 

mg kg-1 

K 

mg kg-1 

Fe 

mg kg-1 

Zn 

mg kg-1 

Mn 

mg kg-1 

Cu 

mg kg-1 

1 Killi Tın 8,4 0,16 6,8 2,51 7,94 668 1,59 1,42 16,3 1,88 

2 Siltli Killi Tın 7,9 0,14 1,4 2,11 3,45 407 10,8 0,49 17,5 2,36 

3 Siltli Tın 8,1 0,10 2,6 1,62 3,83 387 7,02 0,59 19,5 1,11 

4 Siltli Tın 8,0 0,15 5,0 1,47 8,02 290 6,71 1,53 8,8 0,93 

5 Siltli Killi Tın 8,2 0,12 1,8 1,50 2,27 201 6,88 1,69 23,5 0,87 

6 Siltli Killi Tın 8,4 0,13 6,9 3,10 8,02 926 4,40 1,02 13,7 2,44 

7 Siltli Killi Tın 8,3 0,16 13,5 2,40 5,52 681 8,41 1,81 13,6 1,81 

8 Siltli Killi Tın 7,6 0,19 1,2 2,96 1,01 105 23,8 0,94 32,5 2,47 

9 Killi 8,2 0,33 6,0 4,49 20,6 1193 4,37 2,29 19,1 1,31 

10 Killi 8,0 0,18 9,9 2,99 8,65 550 6,66 1,54 18,8 2,24 

11 Killi Tın 8,2 0,14 10,1 2,16 0,50 98 8,71 0,47 15,5 1,17 

12 Killi Tın 8,0 0,19 2,8 3,34 3,37 219 5,29 0,70 29,4 1,69 

13 Siltli Killi Tın 8,1 0,16 22,6 1,28 1,68 107 0,21 0,24 13,2 0,62 

14 Siltli Killi Tın 8,0 0,18 5,4 2,17 1,37 389 9,13 1,01 25,0 2,24 

15 Killi 8,2 0,12 8,9 1,81 1,28 299 4,05 0,60 17,4 1,63 

16 Siltli Killi Tın 8,2 0,11 2,4 1,90 3,36 165 5,77 1,35 19,8 2,13 

17 Killi Tın 8,0 0,18 11,9 3,22 0,85 256 8,85 0,47 24,8 1,55 

18 Siltli Killi Tın 8,4 0,11 5,0 2,44 1,75 448 7,54 0,19 6,2 0,63 

19 Siltli Killi Tın 8,3 0,10 11,9 0,52 0,88 131 9,64 0,01 13,3 2,77 

20 Killi 8,0 0,16 8,5 1,69 0,90 144 5,10 0,83 6,9 0,40 

21 Siltli Kil 8,2 0,14 7,0 2,62 4,08 320 8,53 0,69 13,7 1,48 

22 Killi Tın 8,2 0,14 3,6 2,09 1,64 625 11,6 3,67 11,9 1,27 

23 Siltli Killi Tın 8,5 0,10 4,2 1,86 1,01 233 11,2 0,42 17,7 4,06 

24 Siltli Killi Tın 7,9 0,14 3,4 1,22 2,99 257 8,73 1,53 11,4 3,84 

25 Siltli Killi Tın 8,4 0,16 4,4 1,51 1,52 137 5,44 0,33 8,1 3,74 

26 Siltli Killi Tın 7,9 0,17 5,2 2,65 2,99 313 6,97 0,10 14,9 5,02 
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Çizelge 1 (devam) Ceviz bahçelerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Bahçe No: 
Tekstür 

sınıfı 
pH 

Tuz 

mmhos/cm 

Kireç 

(%) 

Organik Mad. 

(%) 

P 

mg kg-1 

K 

mg kg-1 

Fe 

mg kg-1 

Zn 

mg kg-1 

Mn 

mg kg-1 

Cu 

mg kg-1 

27 Siltli Killi Tın 8,0 0,17 3,2 1,43 4,74 237 11,5 0,41 16,1 3,12 

28 Siltli Killi Tın 8,1 0,12 14,1 2,76 2,00 329 9,44 0,56 17,2 1,39 

29 Siltli Killi Tın 8,1 0,14 7,1 1,83 1,37 22 11,9 0,30 16,0 1,85 

30 Killi 8,2 0,19 27,8 3,39 3,03 217 9,70 0,40 15,5 1,76 

31 Killi 8,0 0,18 18,9 1,63 0,76 84 12,7 0,45 21,1 2,01 

32 Killi 8,0 0,20 19,3 4,35 2,86 232 10,7 1,19 13,3 0,63 

33 Killi 8,1 0,17 20,7 3,80 6,13 431 16,4 0,66 21,0 2,10 

34 Siltli Kil 8,1 0,18 15,7 1,51 0,84 131 9,32 1,17 22,2 3,74 

35 Siltli Killi Tın 8,0 0,16 13,7 3,36 0,99 116 13,2 1,22 9,0 1,69 

36 Siltli Killi Tın 8,2 0,16 14,1 4,83 5,62 282 25,3 0,75 10,7 5,68 

37 Siltli Killi Tın 8,2 0,13 21,3 3,87 0,72 254 30,7 2,02 13,4 5,36 

38 Killi 8,5 0,17 59,1 3,99 5,84 514 27,6 0,91 6,0 4,81 

39 Killi 8,1 0,28 62,4 4,35 15,2 838 4,71 1,10 16,4 2,81 

40 Siltli Killi Tın 8,2 0,13 5,0 2,26 7,73 671 3,85 3,31 18,3 3,86 

41 Siltli Killi Tın 8,0 0,10 0,8 2,84 5,12 182 14,3 2,44 20,9 2,73 

42 Killi 8,2 0,18 34,2 1,24 3,50 209 17,5 0,69 29,8 2,18 

43 Killi Tın 7,9 0,22 10,3 4,27 16,3 261 6,71 0,68 13,8 2,20 

44 Killi 8,0 0,40 8,9 1,78 0,65 208 16,8 1,41 15,4 5,30 

45 Killi 8,1 0,18 44,9 1,66 1,20 397 14,9 0,28 18,6 3,23 

46 Killi Tın 8,0 0,22 20,9 4,53 7,94 723 4,93 0,97 15,0 2,16 

47 Siltli Killi Tın 8,3 0,14 19,5 4,04 0,99 474 11,9 2,22 19,5 4,51 

48 Killi Tın 8,0 0,24 51,1 3,53 4,72 485 14,3 1,38 20,0 0,93 

49 Killi Tın 7,9 0,20 33,0 4,67 1,10 195 19,0 1,09 14,5 3,51 

50 Killi 8,3 0,17 21,9 3,34 3,52 181 3,29 0,55 7,9 3,66 

51 Killi 8,3 0,19 32,8 3,15 0,91 148 0,96 0,60 6,5 2,94 

52 Killi 8,0 0,21 51,7 2,78 0,23 199 6,24 0,76 21,6 2,12 
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Çizelge 1 (devam) Ceviz bahçelerine ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Bahçe No: 
Tekstür 

sınıfı 
pH 

Tuz 

mmhos/cm 

Kireç 

(%) 

Organik Mad. 

(%) 

P 

mg kg-1 

K 

mg kg-1 

Fe 

mg kg-1 

Zn 

mg kg-1 

Mn 

mg kg-1 

Cu 

mg kg-1 

53 Killi 8,3 0,13 52,6 1,95 0,65 258 8,01 0,09 4,6 0,65 

54 Killi Tın 8,0 0,21 51,2 2,83 0,93 495 8,46 0,09 7,0 0,86 

55 Killi 8,3 0,15 11,7 2,96 1,14 142 8,12 0,68 8,5 0,97 

56 Killi 8,4 0,15 44,3 3,32 3,94 166 15,7 0,70 19,3 1,72 

57 Siltli Killi Tın 8,3 0,12 7,9 1,46 1,14 148 8,76 0,75 21,6 2,36 

58 Siltli Killi Tın 8,5 0,13 18,3 1,67 2,48 196 10,5 0,73 16,3 1,39 

59 Killi 8,3 0,26 43,7 3,54 2,93 443 20,0 0,93 24,5 4,42 

60 Killi Tın 8,4 0,16 17,1 2,58 0,99 145 5,63 0,32 15,0 3,82 

61 Killi Tın 8,4 0,14 16,9 2,51 1,03 238 18,5 0,56 14,6 1,75 

62 Siltli Killi Tın 7,9 0,24 13,1 3,86 1,53 210 21,5 1,10 20,3 3,46 

63 Siltli Killi Tın 7,9 0,16 2,2 2,12 2,31 334 22,1 0,11 21,3 5,10 

64 Killi 7,8 0,18 3,6 2,55 2,58 202 9,26 0,73 17,7 5,80 

65 Siltli Kil 8,1 0,11 1,4 0,99 0,62 71 6,54 0,21 19,9 2,82 

66 Siltli Kil 8,0 0,14 4,0 2,27 4,41 318 13,1 0,75 22,1 1,45 

67 Killi 8,4 0,13 4,4 1,46 2,80 189 13,4 1,06 27,6 4,66 

68 Siltli Killi Tın 7,8 0,17 2,0 1,84 2,47 228 12,1 0,52 10,2 2,30 

69 Killi 7,6 0,09 3,0 1,10 1,32 123 12,7 0,09 17,9 3,65 

70 Siltli Killi Tın 8,0 0,26 6,4 2,89 7,53 224 6,36 2,27 10,1 2,55 

71 Killi Tın 8,2 0,25 13,3 2,47 1,44 173 13,6 0,44 25,1 3,45 

72 Siltli Killi Tın 7,9 0,24 13,5 2,74 8,54 581 8,65 2,92 16,7 1,49 

Minimum - 7,6 0,09 1,1 0,52 0,23 22 0,21 0,01 4,55 0,40 

Maksimum - 8,5 0,40 62,4 4,83 20,6 1193 30,7 3,67 32,5 5,80 

Ortalama - 8,1 0,17 15,8 2,58 3,53 312 10,7 0,95 16,6 2,54 
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Ceviz yapraklarının N, P, K, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu konsantrasyonları 

Araştırma yapılan Niksar ilçesi ve ilçeye bağlı beldelerden toplam 72 farklı bahçeden alınan ceviz 

yapraklarına ait bazı makro (N, P, K, Mg) ve mikro (Fe, Zn, Mn, Cu) besin elementleri konsantrasyonları ile en düşük, en 

yüksek ve ortalama değerler çizelge 2’ de verilmiştir. 

Çizelge 2. Ceviz yapraklarına ait bazı makro ve mikro besin elementleri konsantrasyonları. 

Bahçe No 
N P K Mg Fe Zn Mn Cu 

% ppm 

1 2,41 0,18 1,69 0,42 71,8 31,2 120,0 5,15 

2 2,49 0,12 1,23 0,44 159,8 29,1 45,7 5,36 

3 2,53 0,25 2,08 0,42 88,0 30,5 125,2 4,70 

4 2,24 0,11 1,29 0,50 57,3 39,7 43,0 5,80 

5 2,44 0,16 1,65 0,37 56,2 34,1 82,0 6,44 

6 2,84 0,14 1,58 0,36 78,3 37,7 110,3 5,67 

7 4,71 0,17 1,81 0,38 79,2 34,4 41,2 5,85 

8 2,02 0,09 0,88 0,43 58,5 30,0 123,2 4,51 

9 2,51 0,23 1,56 0,47 71,3 35,2 150,3 6,95 

10 2,96 0,15 1,32 0,38 52,0 32,3 83,8 6,25 

11 2,21 0,17 1,22 0,48 76,2 42,4 77,5 5,96 

12 2,48 0,13 1,73 0,33 70,9 27,2 35,5 4,92 

13 2,18 0,24 1,13 0,43 67,7 26,2 89,0 3,52 

14 2,94 0,14 1,34 0,57 85,7 32,7 62,4 5,98 

15 2,27 0,24 1,19 0,53 71,8 37,1 80,7 4,79 

16 2,66 0,11 0,78 0,57 76,4 28,8 58,8 4,60 

17 2,72 0,13 1,21 0,51 99,0 37,0 60,8 5,78 

18 2,28 0,15 1,25 0,43 70,0 40,5 50,8 4,71 

19 2,30 0,16 1,66 0,39 100,8 39,1 53,3 5,38 

20 2,06 0,12 1,50 0,43 63,0 47,8 47,0 4,84 

21 2,46 0,23 1,56 0,33 85,7 40,4 66,3 5,27 

22 2,47 0,12 1,35 0,46 75,9 38,3 75,3 6,21 

23 2,23 0,19 1,51 0,52 92,0 41,4 106,5 8,40 

24 2,46 0,15 1,09 0,46 93,3 30,9 54,6 6,22 

25 2,16 0,18 1,66 0,64 136,0 42,4 104,0 5,74 

26 2,59 0,15 1,48 0,50 90,8 36,2 91,1 4,35 

27 2,21 0,27 1,52 0,42 84,2 44,7 86,5 3,81 

28 2,32 0,29 1,71 0,40 80,1 45,9 115,2 7,73 

29 2,37 0,15 1,46 0,48 73,2 33,5 79,2 4,94 

30 2,31 0,13 0,76 0,49 86,5 33,3 127,6 4,62 

31 1,82 0,16 1,36 0,31 67,1 43,0 77,1 4,77 

32 2,46 0,11 0,37 0,46 62,2 29,9 97,6 5,79 

33 2,56 0,14 0,77 0,44 64,6 27,2 118,4 2,80 

34 2,66 0,11 1,10 0,27 68,0 38,5 47,8 4,24 

35 2,20 0,15 1,28 0,32 66,6 40,1 20,9 5,28 

36 2,42 0,14 1,60 0,31 103,4 40,3 25,6 3,89 

37 2,22 0,12 1,56 0,38 84,1 48,2 11,1 4,57 

38 2,72 0,11 0,79 0,64 69,9 37,3 327,3 3,29 

39 2,72 0,13 1,47 0,56 78,6 34,5 175,1 2,25 

40 2,81 0,17 1,28 0,39 127,7 44,9 51,9 3,82 

41 2,15 0,23 1,02 0,46 79,2 37,4 135,4 5,74 
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Çizelge 2 (devam) Ceviz yapraklarına ait bazı makro ve mikro besin elementleri konsantrasyonları. 

Bahçe No 
N P K Mg Fe Zn Mn Cu 

% ppm 

41 2,15 0,23 1,02 0,46 79,2 37,4 135,4 5,74 

42 2,24 0,18 1,82 0,37 60,7 34,5 99,7 4,11 

43 2,51 0,14 1,09 0,35 89,3 34,7 37,8 5,95 

44 1,96 0,10 1,01 0,33 62,2 35,6 95,5 4,10 

45 2,65 0,13 1,30 0,52 60,6 47,8 453,5 7,34 

46 2,67 0,13 1,76 0,47 82,0 31,4 85,0 2,61 

47 2,27 0,12 1,51 0,55 71,5 30,8 104,5 3,32 

48 2,34 0,15 2,00 0,56 106,0 40,9 108,8 5,58 

49 2,15 0,22 1,11 0,44 501,4 55,3 99,0 8,67 

50 2,00 0,13 0,96 0,51 81,7 39,7 142,0 4,22 

51 2,67 0,12 0,93 0,51 64,2 37,5 210,2 7,39 

52 1,82 0,11 1,44 0,33 51,4 38,7 81,0 4,18 

53 1,90 0,13 1,46 0,25 48,2 41,4 79,3 5,84 

54 1,90 0,10 1,50 0,28 63,9 39,3 68,0 4,84 

55 2,00 0,12 0,66 0,28 43,4 34,9 64,6 2,60 

56 2,00 0,15 1,22 0,44 81,8 44,0 218,2 4,37 

57 2,09 0,31 1,43 0,40 53,2 42,4 75,3 7,12 

58 2,22 0,18 1,91 0,53 88,7 46,4 67,6 6,17 

59 2,24 0,17 1,30 0,54 69,3 41,9 272,1 5,10 

60 1,98 0,15 1,49 0,54 77,6 46,6 79,4 6,48 

61 2,24 0,16 1,51 0,66 66,6 42,8 69,6 5,26 

62 1,94 0,15 1,89 0,45 75,7 35,3 65,2 4,74 

63 2,21 0,33 1,54 0,54 87,2 47,9 95,7 5,90 

64 2,40 0,26 1,71 0,41 85,6 45,3 67,9 5,78 

65 2,25 0,15 1,22 0,30 51,4 42,3 33,8 4,37 

66 1,72 0,36 1,63 0,25 58,9 30,7 49,9 2,90 

67 1,75 0,18 1,19 0,48 51,0 39,1 26,1 4,49 

68 2,12 0,23 1,33 0,45 78,3 46,3 46,1 4,72 

69 2,11 0,15 1,17 0,56 79,0 42,2 91,2 4,83 

70 2,30 0,18 1,47 0,51 78,9 41,5 56,7 5,49 

71 2,03 0,22 1,46 0,56 97,1 38,8 60,6 4,24 

72 2,95 0,17 1,45 0,49 85,5 37,1 195,1 6,83 

Minimum 1,72 0,09 0,37 0,25 43,4 26,2 11,1 2,25 

Maksimum 4,71 0,36 2,08 0,66 501,4 55,3 453,5 8,67 

Ortalama 2,35 0,17 1,36 0,44 82,9 38,2 95,5 5,15 

Ceviz ağaçlarının yapraklarındaki toplam azot konsantrasyonları % 1,72 ile % 4,71 arasında değişmiş 

ortalama değer ise % 2,35 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçları Mills ve Jones (1996)’ in 8 yaşlı ceviz 

ağaçlarında olması gereken N konsantrasyonları  (%2.47-2.98) ile karşılaştırdığımızda, 72 farklı ceviz bahçesinden 

alınan yaprakların % 69’ unda N noksanlığı (< % 2,47) olduğu, % 31’ inde ise N’ un yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ceviz yapraklarındaki toplam fosfor konsantrasyonları % 0,09 ile % 0,36 arasında değişmekte ve ortalama değer ise % 

0,17 olarak belirlenmiştir. Elde edilen değerleri Mills ve Jones (1996)’ e göre kıyasladığımızda yaprakların % 57’ sinde 

P noksanlığı (< % 0,16) olduğu , % 43’ ünde ise P ile ilgili bir beslenme probleminin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Yapraklardaki toplam potasyum konsantrasyonları ise % 0,37 ile % 2,08 arasında değişmekte ve ortalama değer ise % 

1,36 olmuştur. Ceviz bahçelerinden alınan yaprakların % 42’ sinde K noksanlığı (< % 1,32) olduğu ve % 58’ inde ise bir 

sorun olmadığı görülmüştür (Mills ve Jones, 1996). Yaprakların toplam magnezyum konsantrasyonları ise % 1,90 - % 

2,01 arasında değişmiş, ortalama değer ise % 0,44 olarak belirlenmiştir. Bahçelerden alınan yaprak numunesinin % 

71’ inde Mg noksanlığı (< % 0,51) olduğu, % 29’ unda ise Mg konsantrasyonlarının yeterli olduğu ortaya çıkmıştır 

(Mills ve Jones, 1996). Ceviz ağaçlarının yapraklarında ölçülen toplam demir konsantrasyonu değerleri 43,4 mg kg-1 

ile 501,4 mg kg-1 arasında değişmiştir, ortalama Fe konsantrasyonu ise 83,0   mg kg-1 olarak belirlenmiştir. Elde edilen 

değerlerin % 33’ ünde Fe noksanlığının (<69 mg kg-1) olduğu, % 67’ sinde ise Fe ile ilgili bir beslenme probleminin 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Mills ve Jones, 1996). Ceviz yapraklarının toplam çinko konsantrasyonları 26,2 ile 55,3 mg 

kg-1 arasında değişmiş, ortalama değer ise 38,3 mg kg-1 olmuştur. Elde edilen değerlerin % 21’ inde Zn noksanlığı (<33 

mg kg-1) olduğu, geri kalan % 79’ unda ise Zn konsantrasyonlarının yeterli olduğu ortaya çıkmıştır (Mills ve Jones, 

1996).Toplam mangan konsantrasyonlarına bakacak olursak ceviz yapraklarındaki değerlerin 11,1 ile 453,5  mg kg-1  

arasında değiştiği,  ortalama değerin ise 94,9 mg kg-1 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen değerlerin % 93 gibi çok 
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yüksek bir oranında Mn noksanlığı (< 207 mg kg-1) probleminin olduğu, % 7’ sinde ise Mn konsantrasyonlarının yeterli 

olduğu görülmüştür (Mills ve Jones, 1996). Araştırmaya konu olan yaprakların toplam Cu konsantrasyonları değerleri 

2,25 – 8,67 mg kg-1 arasında değişmekte, ortalama değerin ise 5,14 mg kg-1 olduğu belirlenmiştir. Mills ve Jones 

(1996)’ e göre elde edilen verileri değerlendirdiğimizde araştırma alanlarından toplanan tüm yaprak örneklerinde de 

(% 100’ ünde)  şiddetli Cu noksanlığı (<10 mg kg-1) probleminin olduğu ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ 

Araştırmamıza konu olan hem toprak hem de yaprak örneklerinde N, P ve K gibi önemli bitki besin 

elementleri ile ilgili beslenme problemlerinin olduğu görülmüştür. Bu sorunun ortadan kaldırılması için mutlaka 

toprağın organik madde miktarının arttırılması, aynı zamanda topraktan cevizin en çok ihtiyaç duyduğu (Şen, 1986) 

N, P ve K gibi makro elementlerin gübre şeklinde verilmesi gerekmektedir.  Toprakta Zn hariç diğer mikro besin (Fe, 

Cu, Mn) yeterli olması buna karşın yaprak örneklerinde hemen hemen hepsinde Zn, Fe, Mn ve Cu noksanlığının 

olması ceviz ağaçlarının köklerinin bu mikro besin elementlerini alamadığını göstermektedir. Bu sorunun kaynağı 

olan toprak pH’ sı ve kirecin olumsuz etkisinin önüne geçilebilmesi için topraktan bu mikro elementlerin organik 

madde ile (örneğin iyi yanmış ahır gübresi) verilmesi, Fe, Cu, Mn ve Zn içeren şelatlı gübre kullanılması veya bu mikro 

elementlerin uygun dozlarda yapraktan verilmesi gerekmektedir. 
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AFYONKARAHİSAR İLİ MERA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Celalettin AYGÜN1  İsmail KARA1  A. Levent SEVER1  İlker ERDOĞDU1 

A.Kadir ATALAY1  Arife AVAĞ2  Ali. MERMER3  Aytaç ÖZAYDINLI3 

Hakan YILDIZ3  Öztekin URLA3  Metin AYDOĞDU3   Ediz. ÜNAL3, 

 Osman AYDOĞMUŞ3 Fatma DEDEOĞLU3 M. Güven TUĞAÇ3,  Harun TORUNLAR3 

Hicrettin CEBEL4  Oğuz BAŞKAN4  Mehmet KEÇECİ4   Gamze DEPEL4 

Mustafa BOZKURT4, 

OZET 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)  tarafından desteklenen “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 

çerçevesinde Afyonkarahisar’a ait vejetasyon etütleri yapılan mera alanlarından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenmiştir. Buna göre; meraların tarla kapasiteleri; 19 adet meranın düşük(%16.8; 8.80-14.09), 37 adet mera toprağının orta(%32.7; 15.03-

24.92), 57 adet mera toprağının yüksek(%50.4; 25.33-39.69), solma noktası değerleri ise; 25 adet mera toprağının düşük (%22.12; 4.17-9.94), 45 

adet mera toprağının orta (%39.82; 10.63-14.96) ve 43 mera toprağının ise yüksek (%38.05; 15.14-20.43), toprakların pH durumları incelendiğinde; 

84 adet mera toprağının hafif alkali(%74.34; 7.52-8.15), 7 mera toprağının hafif asidik(%6.2; 5.99-6.37) ve 1 adet mera toprağının (%0.9; 5.49) orta 

asitli ve 21 adet mera toprağının Nötr(%18.6; 6.56-7.49), toprakların tuz içerikleri açısından incelenmesinde ise hemen hemen tamamının tuzsuz 

(%0.01- 0.07) olduğu belirlenmiştir. Mera topraklarının içerdiği kireç yönüyle ele alındığında ise sırasıyla; az kireçli, kireçli, orta kireçli, fazla kireçli, 

çok fazla kireçli; (%22.1; 0.37-0.87), (% 15.9; 1.11-4.91), (%16.8; 5.15-13.69), (% 17.7; 15.54-25.42), (%27.4; 25.16-58.96), organik madde 

içeriklerinin ise sırasıyla; çok az, az, orta, iyi ve yüksek; (%15.93; 0.44-0.94), (%36,28; 1.00-1.99), (%28,32; 2.02-2.96), (%8,85; 3.09-3.87), (%10,62;  

4.03-8.61) , (%10,62;  4.03-8.61) oluğu, yarayışlı fosfor içerikleri açısından 51 adet mera toprağında fosfor içeriklerinin çok az(%45,13; 0.39-2.95),  

37 adet mera toprak örneğinde az(%32,74; 3.03-5.90), 9 adet mera toprağında orta(%7,96; 6.30-8.35) 3 mera toprağında yüksek (%2,65; 10.79-

11.32) ve 13 mera toprak örneklerinde ise çok yüksek(%11,50; 12.12-25.12), mera topraklarının yarayışlı potasyum içerikleri incelendiğinde;  3 

adet mera toprağının potasyum yönünden az(%2,65; 14.11-18.19), 7 adet mera toprağının orta(%6,19; 20.11-26.21),  6 adet mera toprağının 

yeterli(%5,31; 30.11-38.51) ve 97 adet mera toprağının ise fazla(%85,84; 40.74-297.76) potasyum ihtiva ettiği tespit edilmiştir. Meraların erozyona 

duyarlılık dereceleri incelendiğinde ağırlıklı olarak kuvvetli derecede aşınabilir olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Afyonkarahisar, Mera, Toprak, Fiziksel, Kimyasal, Özellikler, 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF IN 

AFYONKARAHISAR PROVINCE 

ABSTRACT 

This study is subsidiary part of “Use and Management of National Grassland Project” supported by TUBİTAK. In this study 

determination of physical and chemical characteristics of soil were aimed. Accordingly, grassland has field capacities 19 unıt grasslands soils 

low(16.8%; 8.80-14.09), 37 unıt grasslands soils middle(32.7%; 15.03-24.92), 57 unıt grasslands soisl high (50.4; % 25.33-39.69), Wilting point 

values detected in low (22.12%; 4.17-9.94), (39.82%; 10.63-14.96) of middling quality and (38.05%; 15.14-20.43) as high in the grasslands. From 

the perspective of grasslands has pH values light alkaline 84 unıt grasslands soils(74.34%; 7.52-8.15), 7 unıts (6.2%; 5.99-6.37)  slightly acidic, one 

unıt of middling quality acidic (0.9%; 5.49) and 21 unıts grasslands soils (%18.6; 6.56-7.49) were neutral values. Almost, all of grasslands lands 

unsalty (0.01- 0.07%), grasslands soils which is lime content at 7 unıts too few lime (22.1%; 0.37-0.87), 18 unıts grasslands soils limy(15.9%; 1.11-

4.91), 19 unıts grasslands soils middling quality limy (16.8%; 5.15-13.69), 20 unıts grasslands soils too much limy (17.7%; 15.54-25.42) and 31 

unıts grasslands soils mightily limy (%27.4; 25.16-58.96), Grasslands were the presence of organic matter in soil, is very rare, low, moderate, good, 

high, (18 unıts, %15.93; 0.44-0.94), ( 41 unıts, %36,28; 1.00-1.99), (32 unıts, %28,32; 2.02-2.96), (10 unıts, %8,85; 3.09-3.87) and (12 unıts, %10,62;  

4.03-8.61) respectively. Available phosphorus concentrations were is very rare, low, medium, high and very high, (51 unıts, 45,13%; 0.39-2.95),  (37 

unıts, 32,74%; 3.03-5.90), (9 unıts, 7,96%; 6.30-8.35), (3 unıts, 2,65%; 10.79-11.32), and (13 unıts, 11,50%; 12.12-25.12) respectivly. Available 

potassium concentrations were low, moderate, sufficient and extremely (3 unıts, 2,65%; 14.11-18.19), (7 unıts, 6,19%; 20.11-26.21),  (6 unıts, 

5,31%; 30.11-38.51) and (97 unıts, 85,84%; 40.74-297.76) respectively. Grasslands has sensitive of degradation strong degree to lose. Soil 

conservation and management principles for sustainable rangeland management must be observed. 

Keywords: Afyonkarahisar, Rengland, Soil, Physical, Chemıcal, Properties, 
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GİRİŞ 

Bu çalışma ülkemizin kısmen ılıman, büyük çoğunluğu yarı kurak bölgesinde bulunan Afyonkarahisar ili 

mera alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma alanı 

meraların yüksekliği 840-1752 m. arasında değişmekte olup ortalama 1152.4 m. dir. 29 adet meranın bakısı batı, 28 

adet meranın bakısı doğu, 27 adet meranın bakısı güney ve 29 adet meranın baskı ise kuzey yönlüdür. Toprakların 

oluşumlarında topografik pozisyonların toprakların morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili oldukları 

belirlenmistir(Degiz 2010). 

Çalışma yapılan Afyonkarahisar İlinin toplam yüzölçümü 1.391.863 ha olup, bunun 536.268 ha ‘(%39)’luk 

kısmı kültüre elverişli tarım arazisi,  ormanlık ve fundalık alanlar 291.269 ha. (%20.9), mera alanlarının oranı ise 

222.031ha. (%15.9) olarak dağılım göstermektedir(Anonim 2013). Afyonkarahisar ili şekil 1. de belirtildiği üzere B2, 

B3, C2 ve C3 kareleri içerisinde, İran-Turan ve Akdeniz flora bölgelerinde yer almaktadır(Gökyiğit 2013). Mevcut mera 

alanlarının eğim durumları incelendiğinde 15 adet meranın hemen hemen düz (%13.3), 8 adet meranın hafif eğimli 

(%7.1), 18 adet meranın orta eğimli (%15.6), 18 adet meranın dik eğimli (%16.8), 32 adet meranın çok dik eğimli ( 

%28.3) ve 21 adet meranın arızalı (%18.6) olduğu belirlenmiştir. Meralarda toprak derinliği incelendiğinde,  62 adet 

meranın(%54.9) çok sığ (0-19 cm), 17 adet meranın(%15) sığ (20-49 cm) ve 34 adet meranın(%30.1) çok derin 

(150+cm) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanı meralar, Alüvyal topraklar, hidromorfik topraklar, kahverengi orman 

toprakları, kahverengi topraklar, kestane rengi topraklar, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi 

topraklar, kolüvyal topraklar içersinde yer almaktadır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

1. Materyal  

“Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamında, Afyonkarahisar ili mera alanlarından 25 cm 

derinlikten alınan 113 adet toprak örneğidir. 

2. Yöntem 

Toprak Örneklerinin Alınması ve Analizi 

Araştırma alanından alınan topraklar 0–25 cm toprak derinliğini temsilen çelik kürekler ile alınıp 

kurutulmuş, 2 mm’lik eleklerden geçirildikten sonra projenin gerektirdiği analizlere hazır hale getirilmiştir.  

Fiziksel Analiz Metotları 

Bünye: 2 mm den elenen hava kuru toprak örnekleri organik madde ve demir giderildikten sonra toprak 

disperse edilmiş, hidrometre yöntemi kullanılarak çökme prensibine göre toprak taneciklerinin ağırlıkça yüzdeleri 

belirlenmiştir (Bouyoucos 1951). 

Hidrolik iletkenlik: Bozulmuş toprak örneklerinde topraklar hidrolik iletkenlik silindirlerine üç aşamada 

eklenerek sıkıştırılmış, hidrolik iletkenlik setine yerleştirilerek su ile doymaları sağlanmıştır. Daha sonra yine sabit 

seviyeli hidrolik iletkenlik seti kullanılarak belirli zaman içerisinde toprak kolonundan geçen su miktarı ölçülerek 

belirlenmiştir (Klute ve Dirksen 1986). 

Hacim ağırlığı: Toprak örnekleri hacmi belli silindirlere üç aşamada sıkıştırılmış ve fırında 105 0C de 24 saat 

kurutularak kuru toprağın toplam hacme oranlanmasıyla hesaplanmıştır (Blake ve Hartge 1986). 

Nem karakteristik değerleri: Tarla kapasitesi ve sürekli solma noktası değerleri topraklar suyla doyduktan 

sonra tarla kapasitesi değeri için(0,33atm), sürekli solma noktası değeri için (15atm) basınç uygulayan sistem 

içerisinde seramik levhalar kullanılarak belirlenmiştir (U.S.Salinity Lab. Staff 1954).  

Genel Toprak ve Topografya Özellikleri ile Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Kimyasal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Vejetasyon etüdü yapılan her bir duraktan alınan toprak 

örneklerinde ( 0–25 cm.) kimyasal özellikler belirlenmiştir. 

Kimyasal Analiz Metotları 

Analiz ve değerlendirme  

Toprağın suyla doygunluk yüzdeleri ve bunlara karşılık gelen bünye sınıfları (Ülgen ve Yurtsever, 1995) ( 

suyla doygunluk (%)  <30 ise Kumlu, 30-50 arasında ise Tınlı, 50-70 arası ise Killi-tınlı, 70-110 arası ise; Killi ve >110 

ise Ağır Killi) olarak nitelendirilecektir. 
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Ölçülen pH değerleri (Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır değerlerine göre 

sınıflandırılacaktır. (pH <4.50 ise Kuvvetli asit, 4.50-5.50 ise Orta asit, 5.50-6.50 arası ise Hafif asit, 6.50-7.50 ise Nötr 

ve 7.50-8.50 arası ise Hafif alkali).  

Toplam tuz değerleri (Ülgen ve Yurtsever, 1995)’e göre (%) olarak;(0.00-0.15 ise Tuzsuz, 0.15-0.35 ise Hafif 

tuzlu, 0.35-0.65 arası Orta derecede tuzlu ve >0.65 ise Çok tuzlu) değerlendirilecektir. 

Kireç değerlerinin sınıflandırılmasında ise  (Ülgen ve Yurtsever, 1995) ‘in değerleri esas alınarak( Kireç içeriği 

(%) olarak değerlendirilmiş,   <1.0  ise Az kireçli, 1.0-5.0 ise Kireçli, 5.0-15.0 ise Orta kireçli, 15.0-25.0 ise Fazla kireçli 

ve >25.0 ise Çok fazla kireçli) değerlendirilmiştir.  

Topraklar organik madde içeriklerine göre (Ülgen ve Yurtsever, 1995)( Organik madde(%)   <1.0 ise Çok az, 

1.0-2.0 arası Az, 2.0-3.0 arası Orta, 3.0-4.0 arası İyi ve >4.0 ise Yükse) değerlendirilecektir.  

Belirlenen fosfor miktarları (Ülgen ve Yurtsever (1995) tarafından bildirilen sınır arasında( Alınabilir P2O5 

Kg/da.   0-3 ise Çok az, 3-6 arası Az, 6-9 arası Orta, 9-12 arası Yüksek ve >12 ise Çok yüksek) değerlendirilecektir. 

Toprakların potasyum içeriklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan sınır değerler  (Ülgen ve Yurtsever, 

1995).’e göre alınabilir K2O Kg/da  0-20 arası Az, 20-30 arası Orta, 30-40 arası Yeter ve >40  ise fazla miktarda 

değerlerle değerlendirilecektir. 

Fiziksel Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Fiziksel Analiz Metotları 

Bünye :  (Bouyoucos 1951).’e göre,  Hacim ağırlığı :  (Blake ve Hartge 1986).’ya göre,  Nem karakteristik 

değerleri:  (U.S.Salinity Lab. Staff 1954).’e göre değerlendirilecektir. 

SONUÇLAR 

Mera kalite derecesi ve durum sınıfı Koç ve ark. (2003)’nın önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda Afyonkarahisar Meralarının Mera Durum sınıfıları incelendiğinde 69(%61) adet meranın zayıf, 40(%35) 

adet meranın orta ve 4(%4) adet meranın ise iyi durumda olduğu, genel olarak ifade etmek gerekirse meraların zayıf 

ve orta sınıfta olduğu belirlenmiştir. 

Eyüboğlu (1999)’a göre Ülkemizin Ortagüney tarım bölgesi illeri içerisinde yer alan Afyon ili genel 

topraklarını bünyelerine göre dağılımında ağırlıklı olarak killi-tınlı(%53,8), tınlı(%43,3), killi(%2,2) ve kumlu(%0,7) 

olarak tespit emiştir. Afyonkarahisar ili meralarının bünye sınıf durumları bakımından incelenmesinde; 3 adet (%3) 

mera toprağının killi, 53 adet (%47) mera toprağının kumlu, 22 adet (%19) mera toprağının killi kumlu, 2 adet (%2) 

mera toprağının siltli killi, 7 adet (%6) mera toprağının siltli killi kumlu, 26 adet (%23) mera toprağının siltli killi olduğu 

belirlenmiştir. 

Grafik: 1. Afyonkarahisar İli Meralarının Tarla Kapasitesi % Sınıfı 

 

Tarla Kapasitesi Durumu izahı 

Toprakta suyun tutulmasını etkileyen en önemli özellikler toprağın tekstürü, strüktürü ve organik madde 

içeriğidir. Bunların yanı sıra toprak derinliği, topoğrafya, evaporasyon, vejetasyonun transpirasyon özelliği, kök yayılışı 

gibi çok sayıda diğer etmen de toprağın nem kapsamını etkilemektedir. Toprakta depo edilen su, bitki-toprak-su 

ilişkileri yönünden ele alındığında bitkilerin bu sudan yararlanma derecesi, dolayısıyla toprak nemi değerleri önem 

taşımaktadır. Bu ilişkiler bakımından en önemli toprak nemi değerleri ise tarla kapasitesi ve solma noktasıdır. Bitkiler 
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toprakta, bu iki nem kapsamı arasındaki suyun varlığına bağlı olarak hayatlarını devam ettirir ve yaşadıkları çevrenin 

hidrolojik şartlarını etkiler (Özyuvacı, 1976).  Mera topraklarının tarla kapasitesi değerlendirmesinde 19 adet meranın 

düşük(%16.8; 8.80–14.09), 37 adet mera toprağının orta(%32.7; 15.03 – 24.92), 57 adet mera toprağının 

yüksek(%50.4; 25.33 – 39.69) olduğu belirlenmiştir. 

Afyonkarahisar mera topraklarının tarla kapasitesi % sınıfı ile organik madde % sınıfı arasındaki ilişki 

incelendiğinde; tarla kapasitesi düşük(9,35-13,85) topraklarda organik madde 5 mera toprağında çok az(%4,4;0,59-

0,92), 9 adet mera toprağında az(%8,0;1,00-1,90), 4 adet mera toprağında orta(%3,5; 2,04-2,20),1 adet mera 

toprağında İyi(%0,9;3,09), tarla kapasitesi % sınıfı orta(15,69-24,52) topraklarda organik madde% sınıfı 6 adet mera 

toprağında çok az(%5,3;0,44-0,91), 16 adet mera toprağında az(%14,2;1,03-1,82), 10 adet mera toprağında 

orta(%8,8;2,05-2,96), 2 adet mera toprağında iyi(%1,8;3,26-3,87), 3 adet mera toprağında yüksek (%2,7;4,21-

5,69),tarla kapasitesi yüksek(25,33-39,64) topraklarda organik madde 7 adet mera toprağında çok az(%6,2;0,53-

0,94), 16 adet mera toprağında az(%14,2;1,09-1,99), 18 adet mera toprağında orta(%15,9;2,02-2,93),7 adet mera 

toprağında iyi(%6,2;3,21-3,70) ve 9 adet mera toprağında ise yüksek (%8.0;4,03-8,61) olarak belirlenmiştir. 

Grafik: 2. Afyonkarahisar İli Meralarının Solma Noktası % Sınıfı 

 

Solma Noktası Durumu 

Afyonkarahisar ili mera toprakları soma noktası açısından incelendiğinde 25 adet mera toprağının düşük 

solma noktası değerlerinin (%22.12; 4.17–9.94) arasında, 45 adet mera toprağının ise (%39.82; 10.63–14.96) 

değerleri ile orta ve 43 mera toprağının da (%38.05; 15.14–20.43) değerler arasında yüksek solma noktasına sahip 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre yüksek solma noktası değerleri bulunan meralarda organik maddenin yüksek su 

tutma özelliğinden kaynaklanmış olmasıdır(Göl 2004). 

Su İle Doymuşluk Sınıfı Durumu 

Afyonkarahisar ili mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfı değerlendirmesinde 8 adet meranın (%7.0) killi, 

78 adet meranın (% 69) killi tınlı, 1 adet meranın (% 0.8) kumlu ve 26 adet meranın/%23) tınlı toprak sınıfına sah ip 

olduğu belirlemiş olup, ağırlıklı olarak mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfının killi tınlı ve tınlı toprak yapısına 

sahip olduğu görülmüştür. 

Grafik: 3. Afyonkarahisar İli Mera Topraklarının Su İle Doymuşluk sınıfı  
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Grafik: 4. Afyonkarahisar İli Mera Topraklarının Su İle Doymuş Toprakta pH Sınıfı 

 

pH Durumu 

Toprak reaksiyonu pH birimi ile ölçülmekte, pH derecesi 0-14 arasında değişmektedir. Toprak etmelde asit, 

nötr veya alkali reaksiyonludur. Toprak reaksiyonu bitki gelişmesini ve bitki besin maddelerinin alınabilirliğini önemli 

ölçüde etkileyen bir toprak özelliğidir. Ayrıca toprağın katyon değişim kapasitesini, organik maddenin hüminleşme 

derecesini ve mikroorganizma faaliyetlerini de etkiler(Eyüpoğlu 1999).  Ortagüney tarım bölgesi içerisinde yer alan 

Afyonkarahisar ili topraklarının genel pH özellikleri incelendiğinde ise;  hafif alkali (7,5-8,5) toprakların oranı % 74,22, 

nötr (6,5-7,5) toprakların oranı %25,5 civarında, hafif asit(5,5-6,5) toprakların oranı(%0,45) ve kuvvetli alkali(>8,5) 

toprakların oranı ise %0,45 olarak bildirilmiştir. 

Çalışma alanındaki toprakların pH durumları incelendiğinde; 84 adet mera toprağının hafif alkali(%74.34; 

7.52-8.15), 7 mera toprağının hafif asidik(%6.2; 5.99-6.37) ve 1 adet mera toprağının (%0.9; 5.49) orta asitli ve 21 adet 

mera toprağının nötr(%18.6; 6.56-7.49) olduğu belirlenmiş olup, ağırlıklı olarak mera topraklarının hafif alkali ve nötr 

olduğu görülmüştür. 

Tuzluluk Durumu 

Toprağın tuz konsantrasyonu bitki gelişiminde sınırlayıcı bir etmen olduğundan bitki yetiştiriciliğinde ve 

toprağın yapısal özellikleri açısından çok önemli bir parametredir. Çalışma alanına ait toprakların toplam tuz içerikleri 

incelendiğinde değerler %0.01- 0.07 arasında tamamının tuzsuz, olduğı belirlenmiştir. 

Grafik: 5. Afyonkarahisar İli Mera Topraklarının Kireç Durumu 

 

Topraktaki kireç miktarı bitkiler için önemlidir. Temel kireç bileşikleri; kalsiyum ile magnezyum karbonatlar 

ve dolomittir. Yüksek kireç içeriğine sahip topraklarda, bitkilerde kireç klorozu olarak adlandırılan ve demir 

noksanlığından kaynaklanan sararmalar meydana gelir. Kireç miktarının yüksek olması kadar, çok düşük olması da 

bitki beslenmesi açısından sakıncalıdır. Çünkü kalsiyum bitki hücre duvarlarının yapısında yer almaktadır. Ayrıca 

topraktaki kalsiyum karbonat; toprağın tav durumunu, biyolojik aktiviteyi arttır ve toprak profilinin yıkanmasını 

güçleştirir.  

Kireç, kil, kum ve humus toprağın alt kısmını oluşturan dört ana unsurdur. Bu temel unsurlardan olan kireç 

humus ve killerin koagulasyonunu sağlar. Toprakta kireç bulunmaması halinde toprak kolloidleri olan kil ve humus 

akıcı bir hal alır. Türkiye topraklarının kireç kapsamı genellikle yüksektir. Bunda sedimenter kökenli ana kaya kadar 
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yetersiz yağış nedeniyle kirecin yıkanmayıp toprak profilinin belirli katmanlarında birikmesi de önemli rol 

oynamaktadır(Eyüpoğlu 1999). Türkiye topraklarının genel olarak kireç kapsamlarını inceleyen Eyüpoğlu(1999) çok 

fazla kireçli toprakların ise gerek oransal, gerek alansal olarak Afyonkarahisar ilini de kapsayan ortagüney tarım 

bölgesinde olduğunu tespit etmiştir. Afyonkarahisar il geneli topraklarının oransal ve alansal olarak az kireçli, fazla 

kireçli, çok fazla kireçli, kireçli ve orta kireçli olduğunu bildirmektedir. 

Çalışma alanındaki mera toprakları kireç yönünden ele alındığında 25 adet mera alanındaki toprakların az 

kireçli(%22,1; 0.37–0.87), 18 adet mera toprağının kireçli(% 15,9; 1.11–4.91), 19 adet mera alanı toprakların orta 

kireçli(%16,8; 5.15–13.69), 20 adet mera toprağının fazla kireçli(% 17,7; 15.54–25.42) ve 31 adet mera toprağının ise 

çok fazla kireçli(%27,4; 25.16–58.96)  olduğu belirlenmiştir. 

Grafik: 6. Afyonkarahisar İli Mera Alanındaki Toprakların Organik Madde İçerikleri 

 

Organik madde tüm bitki besin maddelerinin özelliklede azotun sürekli çabuk yıkanmayan kaynağını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle topraktaki azotun en iyi göstergesi olarak bilinir. Genellikle sıcaklığın artışına bağlı olarak 

toprak organik maddesinin parçalanması hızlanarak miktarı azalmakta, diğer yandan ise yağış ve nemin artmasına 

bağlı olarak ise bitki örtüsü sıkışmakta potansiyel organik madde miktarı artmakta, organik madde miktarınının 

yanması yavaşlayarak topraktaki miktarı artmaktadır(Eyüpoğlu 1999). Yıllık sıcaklık toplamındaki her 10°C artış 

topraktaki organik madde miktarını 1/3 ila 1/2 oranında azaltabilir(Franzmeier 1985). Genel olarak, soğuk ve kurak 

iklim, özellikle ayrışma ve mineralizasyonu, toprak içindeki mikrobiyal süreçleri yavaşlatma eğilimindedir. Bu yüzden 

bu tip topraklar humus olarak değil de bitki artıkları (macroorganic madde) gibi organik maddenin büyük bir kısmını 

içerir. Aynı etki, çok asidik asit içinde görülmektedir(Foth 1984). 

Topraktaki nem içeriğinin de toprak organik madde ayrışımında ve birikiminda dikkate değer bir etkisi vardır. 

Mikrobiyal süreçleri, özellikle de ayrışma ve mineralizasyonu yavaşlatır,  çünkü su dolu topraklarda organik madde 

birikme eğilimi zayıftır. Çünkü anaerobik koşullar farklıdır(White 1987). 

Genellikle düşük organik madde seviyeleri sıcak ve kuru iklim bölgelerinde, yüksek organik madde 

seviyeleri ise serin ve yağışlı iklim bölgelerinde bulunmaktadır. Afyonkarahisar ili genel topraklarının organik madde 

miktarı ise; yüksek(%5,1), iyi(%11,1), çok az (%20,6), orta (%27) ve az (%36,2) olarak bildirilmiştir(Eyüpoğlu 1999). 

Çalışma alanındaki meralara ait toprakların organik madde miktarlarının belirlemesi çalışması neticesinde 

18 adet mera toprağının organik madde içeriğinin (%15.93; 0.44-0.94) arasında çok az, 41 adet mera toprağının ise 

(%36,28; 1.00-1.99) az organik madde ihtiva ettiği, 32 adet mera toprağının (%28,32; 2.02-2.96) orta, 10 adet mera 

toprağında organik madde içeriğinin (%8,85; 3.10-3.87) iyi ve 12 adet mera toprağının ise(%10,62;  4.03-8.61) yüksek 

organik madde ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Yarayışlı Fosfor (P2O5) (kg/da) Durumu 

Toprakta bulunması gereken önemli besin maddelerindendir. Bitkinin büyümesinde verimde ve klitede 

etkendir. Azot ve potasyum ile birlikte birtkilerin en fazla gereksinim duyduğu bitki besin elementidir. 

Türkiye topraklarının fosfor durumu raporunda Eyüpoğlu(1999) toprakların toplam fosfor kapsamının 

genellikle % 0.04-0.10 arasında değiştiğini nadiren %2 seviyesine ulaştığını, Afyonkarahisar ili genel topraklarının 

fosfor (P2O5) kg/da) içerikleri; çok az<3 kg/da (%27.8), az 3-6 kg/da (%27,7), orta(6-9 kg/da(%18,3), yüksek9-12 

kg/da (%14,2) ve çok yüksek >12 kg/da (%12) olarak belirlemiştir. 
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Grafik: 7. Afyonkarahisar İli Meraların Yarayışlı Fosfor İçerikleri 

 

Çalışma alanında yer alan meraların yarayışlı fosfor içerikleri incelendiğinde 51 adet mera toprağında fosfor 

içeriklerinin çok az(%45,13; 0.39-2.95),  37 adet mera toprak örneğinde az(%32,74; 3.03-5.90), 9 adet mera 

toprağında orta(%7,96; 6.30-8.35), 3 mera toprağında yüksek (%2,65; 10.79-11.32) ve 13 mera toprak örneklerinde 

ise çok yüksek(%11,50; 12.12-25.12) olduğu görülmüştür. 

Afyonkarahisar ili mera topraklarının yarayışlı potasyum içerikleri incelendiğinde;  3 adet mera toprağının 

potasyum yönünden az(%2,65; 14.11-18.19), 7 adet mera toprağının orta(%6,19; 20.11-26.21),  6 adet mera 

toprağının yeterli(%5,31; 30.11-38.51) ve 97 adet mera toprağının ise fazla(%85,84; 40.74-297.76) potasyum ihtiva 

ettiği tespit edilmiştir. 

Grafik: 8. Alanda Mevcut Meraların Yarayışlı Potasyum İçerikleri 

 

Afyonkarahisar ili mera topraklrının erozyona duyarlılık dereceleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı 

olarak değişmekle beraber eğimin ve kaplılığın etkisi belirlenmiştir. Buna göre 2 adet meranın az aşınabilir(%2; 0.008), 

7 adet meranın orta derecede aşınabilir(%6; 0.016-0.026), 102 adet meranın kuvvetli derecede aşınabilir(%90; 0.027-

0.051) ve 2 adet meranın çok kuvvetli derecede aşınabilir (%2; (00.68-0.079) olduğu tespit edilmiştir. 

Grafik: 9.  Alan Topraklarının Erodibilite (KFaktörü) Sınıfı 

 

0

10

20

30

40

50

60

        Çok Az      

(0.39-2.95)

        Az         

(3.03-5.90)

       Orta        

(6.30-8.35)

Yüksek  

(10.79-11.32)

   Çok Yüksek   

(12.12-25.12)

Yarayışlı Fosfor (P2O5) (kg/da) Sınıfı

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

      Az        

(14.11-18.19)

     Orta      

(20.11-26.21)

    Yeter      

(30.11-38.51)

    Fazla      

(40.74-297.76)

Yarayışlı Potasyum (K2O) (kg/da) Sınıfı

0

20

40

60

80

100

120

        Az Aşınabilir    

(0.008)

Orta Der. Aşınabilir  

(0.016-0.026)

Kuv. Der. Aşınabilir 

(0.027-0.051)

Çok  Kuv. Der. Aşın.

(00.68-0.079)

Erodibilite (K Faktörü) sınıfı



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

176 
 

Sonuç olarak; Bünye bakımından Afyonkarahisar ili meralarının yarıdan fazla kısmının kumlu, geriye kalan 

toprakların ise killi kumlu ve siltli-killi-kumlu topraklardan oluştuğu, Mera alanlarında tarla kapasitesi olarak yarıdan 

fazlasının yüksek tarla kapasitesine sahip olduğu bu toprakların ise çoğunlukla killi-tınlı olduğu belirlenmiştir. Solma 

noktası değerleri açısından bakıldığında yine meraların büyük çoğunluğunun orta ve yüksek solma noktasına sahip 

olduğu, bunu düşük solma noktalarının izlediği belirlenmiştir. Toprak reaksiyonu bakımından meraların büyük bir 

kısmı hafif alkali(%75.3) karakterde topraklar oluşturmakta olup,  ideal olan topraklardan nötr olanların oranı ise(%18) 

civarında olduğu geri kalanlar ise hafif asidiktir. Mera topraklarının tamamı tuzsuz topraklardan oluşmuştur. Hacim 

ağırlığı olarak toprakların ağırlıklı olarak killi tınlı ve tınlı olduğu,  Çalışma alanındaki mera toprakları kireç yönünden 

ele alındığında sırasıyla; çok fazla kireçli, az kireçli, fazla kireçli, orta kireçli ve kireçli olduğu,  Organik madde açısından 

meralarımızın kahir çoğunlukta az ve orta olduğu, organik madde içeriği iyi ve yüksek meraların yaklaşık (%19) 

civarında olduğu belirlenmiştir. Mera alanları Fosfor bakımından incelendiğinde 88 adet mera toprağında fosfor 

içeriklerinin Çalışma alanındaki mera toprakları kireç yönünden ele alındığında 25 adet mera alanındaki toprakların az 

kireçli(%22.1; 0.37-0.87), 18 adet mera toprağının kireçli(% 15.9; 1.11-4.91), 19 adet mera alanı toprakların orta 

kireçli(%16.8; 5.15-13.69), 20 adet mera toprağının fazla kireçli(% 17.7; 15.54-25.42) ve 31 adet mera toprağının ise 

çok fazla kireçli(%27.4; 25.16-58.96)  olduğu belirlenmiştir. çok az ve az olduğu, çok az, az,  çok yüksek orta, yüksek 

şeklinde sıralandığı,  Eskişehir ili mera topraklarının yarayışlı potasyum içerikleri incelendiğinde meraların (%85,84’lik 

kısmının fazla potasyum ihtiva ettiği tespit edilmiştir. Mera alanlarının erozyona duyarlılıkları incelendiğinde ise 

toprakların (%90)’lık kısmının kuvvetli derecede aşınabilir oldukları tespit edilmiştir. 

Teşekkür 

* Bu çalışma TÜBİTAK Ulusal Mera Kullanım Ve Yönetim Projesi (Proje No: 106G017) kapsamında 

yapılmıştır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız. 
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TOKAT EKOLOJİK KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK 

SİLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ
 

Yaşar KARADAĞ1  Seda AKBAY2 

ÖZET 

Bu araştırma 2010 yılı vejetasyon döneminde Tokat-Kazova ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea 

mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, özel tohumculuk firmalarından sağlanan 13 mısır çeşidi (38, 40, 41, Mataro, Borja, Pr-1550, DK-C 

5783, DK-626, Poly, Progen 1490, Sinatra, Luce, Szegedi) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen ortalama ver ilere göre; 

Bitki boyları 203.6-256.6 cm, kuru madde verimleri 733.94-1697.70 kg/da, ham protein oranları % 3.94-5.11, stover verimleri 358.67-1017.87 

kg/da,  koçan verimleri 1595.23-6107.13 kg/da, ADF oranları  % 26.49-45.01 ve NDF oranları % 49.79-72.97 arasında değişiklik göstermiştir. Bu 

çalışmanın sonucuna göre Tokat-Kazova ekolojik koşullarında kuru madde verimi bakımından Sinatra, 40 ve Luce, ADF ve NDF bakımından 41 

çeşidi yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Silajlık mısır, kuru madde verimi, koçan verimi, ADF, NDF. 

DETERMINATION OF YIELD and YIELD CHARACTERISTICS of SECOND CROP SILAGE 

MAIZE (Zea mays L.) CULTIVARS UNDER TOKAT ECOLOGICAL CONDITIONS 

ABSTRACT:  

This research was conducted under the ecological conditions of Kazova Plain at Tokat Province during the vegetation period of 2010. 

The aim of the study was to determine the yield and yield characteristics of second crop maize (Zea mays L.) cultivars for silage under Tokat 

ecological conditions. The research was designed according to the randomized complete block design with three replicates. For this purpose, 

thirteen maize cultivars (38, 40, 41, Mataro, Borja, Pr-1550, DK-C 5783, DK-626, Poly, Progen 1490, Sinatra, Luce, Szegedi) were obtained from the 

private seed companies. According to the average results; plant heights ranged from 203.6 to 256.6 cm, dry matter yields ranged from 733.94 to 

1697.70 kg/da, crude protein contents changed between 3.94 and 5.11 %, stover yields ranged from 358.67 to 1017.87 kg/da, ear yields ranged 

from 1595.23 to 6107.13 kg/da, ADF contents ranged from 26.49 to 45.01 %, NDF contents ranged from 49.79 to 72.97 %, respectively. The 

results indicated that Sinatra, 40 and Luce cultivars for dry matter yield, the Borja cultivar for corncob yield and the 41 cultivar for ADF and NDF 

values showed better performances.  

Key Words: Silage maize, dry matter yield, corncob yield, ADF, NDF. 

GİRİŞ  

Tokat ve yöresi hayvancılık yönünden önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, birim hayvandan elde 

edilen verim yetersiz beslenmeden dolayı oldukça düşüktür. Çünkü hayvanların yem ihtiyaçları büyük oranda 

kalitesiz ve yem değeri düşük kaynaklardan sağlanmaktadır. Yörede kaliteli kaba yem ihtiyacının sağlanması için 

öncelikle tarla tarımı içinde yem bitkileri ekiliş ve üretiminin arttırılması gerekmektedir (İptaş ve ark. 1996). Bu 

nedenle son yıllarda sulama imkânı bulunan alanlarda silajlık mısır üretiminde önemli artışlar görülmektedir. Tokat 

yöresinde 1993 yılında 3,5 da alanda ekimi gerçekleştirilen silajlık mısır 2007 yılında 37 927 da ekim alanına 

ulaşmıştır. Yine 1993 yılında 18 ton olan mısır silaj üretimi ise 2007 yılında 155-787 tona ulaşmıştır (Anonim, 2011) 

Tokat ilinde 2009 yılı verilerine göre toplam 121,389 BBHB bulunmaktadır (Anonim, 2012).  İldeki hayvan varlığın 

yıllık kaba yem ihtiyacı kabaca 1 milyon ton olarak hesaplanmıştır. İl genelinde yem bitkileri tarımı ve çayır 

meralardan sağlanan kaba yemin, toplam kaba yem ihtiyacının ancak % 25-40’ının karşılanabildiği göstermektedir 

(Karadağ ve ark., 2011). Bu nedenle aynı vejetasyon dönemi içerisinde birden fazla ürün yetiştirmek açısından ikinci 

ürün olarak yetiştirilebilecek yem bitkileri büyük önem taşımaktadır. Silajlık mısır yetiştiriciliği bu hususta büyük 

önem kazanmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı; hayvancılık yönünden önemli bir potansiyele sahip olan bölgede kaba yem ihtiyacını 

karşılayabilmek için, geçit iklim kuşağında yer alan Tokat-Kazova koşullarına uyum gösterebilecek silajlık mısır 

çeşitlerinin belirlenmesidir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma, 2010 yılı vejetasyon döneminde Tokat- Kazova ekolojik koşullarında bazı silajlık mısır hat ve 

çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada deneme materyali olarak özel tohumluk firmalarından 

sağlanan 13 silajlık mısır hat ve çeşidi  (38, 40, 41, Mataro, Borja, Progen 1550, DK-C 5783, DK-626, Poly, Progen 

1490, Sinatra, Luce, Szegedi) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine 

göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuarında 

yapılan toprak analizi sonuçlarına göre, deneme alanı toprakları; killi-tın, tuzsuz, hafif alkali, bitkiler tarafından 

alınabilir fosfor ve organik madde bakımından fakir, potasyum yönünden ise zengindir (Aydeniz ve Brohi, 1993). 

Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü verilerine göre, denemenin yürütüldüğü Temmuz-Ekim ayları ortalama sıcaklık 

21,5 0C, uzun yıllara ait sıcaklık ortalaması 19,2 0C, toplam yağış miktarı 119,2 mm ve uzun yıllara ait toplam yağış 

miktarının ise 80,6 mm olduğu kaydedilmiştir. Araştırmada kullanılan mısır hat ve çeşitlerine ekimden önce 

(24.09.2010) çimlendirme testi yapılmış ve hemen her hat ve çeşidin % 90 çimlenme gösterdiği görülmüştür. 

Araştırmadaki mısır hat ve çeşitlerinin ekimi 21 Temmuz 2010 tarihinde yapılmıştır. Markör yardımıyla sıralar 

oluşturulmuş ve çapa ile 5-6 cm derinleştirilen sıralara elle ekim yapılmıştır. Ekim ocak usulü yapılmış ve her ocağa 

üçer tohum bırakılmıştır. Mısır çeşitleri 70 cm sıra aralığı ve 15 cm sıra üzeri sıklıkta, 4 sıra halinde, ön bitki olarak 

buğday ekilen tarlaya ekilmiştir ve deneme parsel alanı: 2,8 m x 4 m: 11,2 m2’dir. Araştırmada mısır parsellerine 15 kg 

N/da (%33 Amonyum nitrat) şeklinde azot uygulaması yapılmıştır. Azotun yarısı (7.5 kg/da N) ekimle (21.07.2010), 

diğer yarısı (7.5 kg/da N) bitkiler 45-50 cm yüksekliğe ulaştığında  (27.08.2010) uygulanmıştır. Mısır çeşitlerine 

ekimle birlikte 8 kg/da P2O5 (Triple Süper Fosfat) gübresi verilmiştir. Bitkilerin ilk çıkış dönemlerinde yabancı ot 

mücadelesi elle yapılmıştır. Bitkiler 30 cm yüksekliğe geldikten sonra çapa ile yabancı otla mücadele edilmiştir. 

Kimyasal mücadele yapılmamış ve damlama sistemle sulama yapılmıştır. İklim koşulları göz önünde bulundurularak 

ihtiyaç duyuldukça sulama yapılmıştır. Toplam 8 sulama yapılmış, hasada yakın tarihlerde sulama kesilmiştir. 

Araştırmada kullanılan mısır çeşit ve hatları hamur olum döneminde (27 Ekim 2010)   hasat edilmiştir (Tıknazoğlu, 

2005). Hasat döneminde, denemenin her parselinin kenarındaki iki sıra ve ortadaki iki sıranın 30 cm’ lik kenarları 

kenar tesiri olarak deneme dışı bırakılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, MSTAT istatistik programı kullanılarak tesadüf blokları deneme 

desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş ve önemlilik gösteren ortalamalar arası farklılıkların karşılaştırılmasında 

Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987). 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Bitki Boyu (cm) : Araştırmada kullanılan mısır çeşitlerinin bitki boylarına ait ortalama değerler Çizelge 1’de 

verilmiştir. Çizelge 1’de incelenen çeşitler arasında istatistiki olarak % 5 düzeyinde farklılık görülmüştür. En yüksek 

bitki boyu 256,6 cm ile Poly çeşidinde, en düşük bitki boyu ise 203,6 cm ile Sinatra çeşidinde belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda ortalama bitki boyu 232,8 cm bulunmuştur (Çizelge 1). Araştırmadan elde ettiğimiz bulgular Akdemir ve 

ark. (1997)’nın elde etmiş oldukları sonuçlarla benzer bulunurken, Öktem ve Öktem (2009)’in elde etmiş oldukları 

sonuçlardan daha düşük bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bu farklılıklar, denemelerin yürütüldüğü yerlerdeki 

farklı ekolojik koşullara özellikle de yağış ve sıcaklık gibi iklim faktörlerinin etkisinden kaynaklandığı söylenebilir.  

Kuru Madde Verimi (kg/da) : Araştırmada ele alınan mısır çeşitlerinin kuru madde verimi değerlerine ait 

ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi incelenen hat ve çeşitlerin kuru madde 

verimleri arasında istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur. Mısır hat ve çeşitlerinin kuru madde verimi 733.94-1697.70 

kg/da arasında değişirken, genel ortalama 1218.99 kg/da saptanmıştır. Araştırmada kuru madde verimi ile ilgili elde 

ettiğimiz bulgular kuru madde verimini 776.6 kg/da olarak bildiren Acar ve Tosun (1988)’un bulgularından daha 

yüksek bulunmuştur. İptaş ve ark. (2002)’nın çalışmasında elde ettikleri değer (2369.5 kg/da) ise araştırmamızdaki 

değerlerden daha yüksektir. Acar ve Tosun (1988)’un bulgularının düşük olması farklı ekolojik koşullardan 

kaynaklanabilir. İptaş ve ark. (2002)’nın çalışmasındaki kuru madde verimi değerlerinin araştırmamızdan daha yüksek 

olmasının nedeni ise çeşitler arasındaki farklılık ve denemelerin farklı vejetasyon dönemlerinde yetiştirilmesinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

Stover Verimi (kg/da) : Bazı silajlık mısır hat ve çeşitlerinde saptanan stover verimleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Araştırmada incelenen hat ve çeşitler arasında stover verimleri bakımından istatistikî olarak % 1 düzeyinde önemli 

farklılık vardır. Çizelge 1 incelendiğinde, en yüksek stover verimi 1017.87 kg/da ile Poly çeşidinden elde edilirken, en 

düşük stover verimi 358.67 kg/da ile Sinatra çeşidinden elde edilmiştir. Araştırmada incelenen hat ve çeşitlere ait 

ortalama stover verimi ise 765.68 kg/da olarak bulunmuştur. Stover kalitesi tüm bitkinin yem kalitesini etkileyen en 

önemli faktördür. Silajlık mısırda stover sindirimi ile tüm bitki sindirimi arasında güçlü bir ilişkinin olduğu, ancak stover 

sindirimi ile koçan oranı veya tane verimi arasındaki ilişkinin güçlü olmadığı bildirilmektedir (Deinum ve Bakker, 1981; 

Dolstra ve Medema, 1993). 
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Çizelge 1. Bazı Silajlık Mısır Hat ve Çeşitlerinin Ortalama Bitki Boyu (cm), Kuru Madde Verimi,  Stover Verimi, Koçan Verimi (kg/da) ile Ham Protein, 

ADF ve NDF Oranları (%) 

Hat/Çeşit Bitki Boyu 
Kuru Madde 

Verimi 

Stover 

Verimi 

Koçan 

Verimi 

Ham Protein 

Oranı 
ADF Oranı NDF Oranı 

38 

241.3 abc* 733.94  819.93 a** 

2732.13 

bcd* 5.11 

  39.7 

abc**   69.35 ab** 

40 250.0 ab 1562.83 650.30 ab 1970.13 cd 4.46 38.79 bc 68.8 abc 

41 208.4 bc 1118.73 784.27 ab 4815.47 abc 4.17 26.49 e 49.79 d 

Borja 239.1 abc 1098.67 982.17 a 6107.13 a 4.37 42.47 ab 71.44 a 

DK-626 239.7 abc 1541.77 906.23 a 3125.00 a-d 4.18 41.11 ab 70.01 ab 

DKC-5783 
218.9 abc 1149.07 678.53 ab 2976.20 bcd 4.25 40.99 ab 68.29 abc 

Luce 231.4 abc 1489.70 744.07 ab 4023.83 a-d 3.94 45.01 a 72.97 a 

Mataro 226.5 abc 1277.77 879.43 a 2678.57 bcd 4.32 41.06 ab 70.88 a 

Poly 256.6 a 798.63 1017.87 a 5369.03 ab 4.71 42.87 ab 70.32 a 

PR-1550 
234.3 abc 1231.83 699.40 ab 2065.47 cd 4.55 43.04 ab 68.46 abc 

Progen-

1490 245.4 abc 1226.27 752.97 ab 3250.00 a-d 4.54 42.49 ab 70.26 a 

Sinatra 203.6 c 1697.70 358.67 b 1595.23 d 4.22 33.02 d 61.00 c 

Szegedi 213.7 abc 919.97 680.07 ab 2375.00 bcd 4.74 34.56 cd 62.09 bc 

Ortalama 232.8 1218.99 765.68 3314.10 4.43 39.35 67.20 
 : P<0.05;  : P<0.01 hata sınırları içinde birbirinden farksızdır. 

Stover kalitesinin geliştirilmesi, hücre duvarı konsantrasyonunun azaltılması ve hücre duvarının sindirim 

değerini arttırmakla mümkündür (Wolf et al., 1993). Yemin sindirim değeri, yem tüketimi, gelişme oranı ve süt 

üretimini doğrudan etkilemektedir (Lundvall et al., 1994).  

Koçan Verimi (kg/da): Denemede kullanılan mısır çeşitlerinin koçan verimine ait ortalama değerler Çizelge 

1’de verilmiştir. Çizelge 1’de incelenen çeşitler arasında koçan verimi bakımından istatistiki olarak % 5 düzeyinde 

önemli bulunmuştur. Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, en yüksek koçan verimi 6107.13 kg/da ile 

Borja çeşidinden alınırken, en düşük koçan verimi 1595.23 kg/da ile Sinatra çeşidinden elde edilmiştir. Denemede 

incelenen mısır çeşitlerinin ortalama koçan verimleri 3314.10 kg/da olarak bulunmuştur. İncelenen çeşitler 

arasındaki bu farklılık çeşitlerin genetik özelliklerinden kaynaklanabilir. Ayrıca çeşitlerin erkenci ve geççi olmaları da 

koçan verimlerini etkileyen bir başka faktördür. Erkenci çeşitlerde koçan daha fazla olgunlaşacağından koçan verimi 

artmaktadır. İptaş ve ark. (2002), Tokat-Kazova şartlarında birinci ürün silajlık olarak yetiştirilebilecek mısır çeşitlerini 

belirlemek amacıyla üç yıl süreyle yürüttükleri çalışmada, en yüksek koçan verimini 3428,3 kg/da bulmuşlardır. Aynı 

ekolojik koşullarda yürütülen çalışmalardaki bu farklılığın sebebi farklı ekolojik dönemlerde yetiştirilmeleri ve genetik 

olarak çeşitler arasındaki farklılık olabilir. 

Ham Protein Oranı (%): Çizelge 1’de incelenen hat ve çeşitler arasında ham protein oranı bakımından 

farklılık istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur. Çizelge 1 incelendiğinde, mısır hat çeşitlerinin ham protein oranının % 

5.11-3.94 arasında değiştiği görülmektedir. Araştırmada incelenen hat ve çeşitler arasında ortalama ham protein 

oranı % 4.43 olarak tespit edilmiştir. Alçiçek ve Sevgican (1990)’ın araştırmasında ham protein oranının % 9.33 

olduğunu bildirmişlerdir ve bu değer araştırmamızdaki ortalama ham protein oranından oldukça yüksektir. Bu 

farklılığın sebebi ekolojik farklılıklar ve çeşitlerin genetik özelliklerinden kaynaklanabilir. Diğer yandan, Öztürk ve 

Akkaya (1996)’nın araştırmasında en yüksek ham protein oranının %5,25 olarak belirlenmiş olup, bu değer 

araştırmamızdaki değerlere yakındır. 

Asit Deterjan Lif (ADF) Oranı (%): Araştırma bulgularının verildiği Çizelge 1’e göre incelenen hat ve çeşitler 

arasında asit deterjan lif oranları bakımından istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli farklılık bulunmuştur. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi, en yüksek ADF oranı % 45.01 ile Luce çeşidinden elde edilirken, en düşük ADF oranı % 26.49 ile 

41 hattından elde edilmiştir. Araştırmada incelenen mısır hat ve çeşitlerinin ortalama ADF oranları ise % 39.35 olarak 

bulunmuştur. Çarpıcı ve ark. (2010), yemlik mısırla yürüttükleri çalışmada ADF oranlarının % 25.90-28.50 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Bu değerler araştırmamız bulgularından daha düşük olup 41 hattının ADF oranına yakındır. 

Araştırmalar arasındaki bu farklılığın sebebi çeşit farklılığından ve hasat dönemlerinin farklılığından kaynaklanabilir. 

Nötral Deterjan Lif (NDF) Oranı (%): Araştırmada incelenen mısır hat ve çeşitleri arasında nötral deterjan lif 

oranı bakımından istatistikî olarak % 1 düzeyinde önemli farklılık bulunduğu Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırma 

bulgularına göre, NDF oranı en yüksek çeşit %72,97 ile Luce iken, en düşük NDF oranı % 49,79 ile 41 hattında 
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belirlenmiştir. Araştırmada incelenen hat ve çeşitlere ait NDF ortalamaları %67,20 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, 41 

hattının sindirilebilirlik oranının araştırmadaki diğer hat ve çeşitlerden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çarpıcı ve 

ark. (2010)’nın yemlik mısırla yürüttükleri araştırmada NDF oranlarının %59.56-64.68 arasında değişiklik gösterdiğini 

bildirmişlerdir ve bu bulgular araştırma bulgularımıza yakındır. Yavuz (2005), ADF ve NDF oranının kaba yemin enerji 

kapasitesinin en iyi göstergesi olduğunu ve kaba yemlerde NDF oranının yüksek olmasının yemin hayvan tarafından 

tüketimini azalttığını ve rasyondaki NDF oranındaki artışın süt verimini yaklaşık olarak % 1-2 (0.45 kg) oranında 

düşürdüğünü bildirmektedir. Bu bulgulara göre; NDF oranı en düşük olan 41 hattının diğer hat ve çeşitlere göre süt 

verimi artışını olumlu etkileyeceğini söylemek mümkündür. 

SONUÇ 

Tokat-Kazova ekolojik koşullarında kuru madde verimi bakımından Sinatra, Luce ve 40, ham protein oranı 

bakımından ise 38 çeşidinin en uygun olabileceği belirlenmiştir. Hayvan beslemede bitkinin sindirilebilirliği önemli 

olduğundan ADF ve NDF oranı en düşük olan 41 çeşidinin diğer çeşitlerden daha iyi sindirilebileceği belirlenmiştir. 

Ancak bölgede hangi mısır çeşitlerinin ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilebileceği konusundan daha net olarak tavsiye 

verebilmek için araştırmanın en az bir yıl daha yürütülmesi uygun olacaktır. 
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ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ TOPRAKLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ BESİN 

ELEMENTİ KAPSAMLARININ BELİRLENMESİ 

Mehtap SARAÇOĞLU1  Abdulkadir SÜRÜCÜ2  İslim KOŞAR1 

Meral ANLAĞAN TAŞ1  Murat AYDOĞDU1   Hatice KARA1 

ÖZET 

Bu çalışma 2008 yılında Şanlıurfa İli Halfeti ilçesi ’nin; tarım alanlarında yoğun olarak yetiştirilen ürünlerden, boş alan ve mera 

alanlarından toprak örnekleri alınarak yürütülmüştür. Gayeli toprak örnekleri metoduna uygun olarak 0-20 cm derinliğinden, yer koordinatları GPS 

ile belirlenen toplam 46 noktadan alınmıştır. Alınan tüm örnekler arazinin büyüklüğü, toprak ve topografik yapısı göz önünde bulundurularak 

alınmıştır. Örnekler paçal numune haline getirilmiş ve analiz edilmiştir. Alınan toprak örneklerinde su ile doymuşluk (%), pH, tuz (%), CaCO3 (%), 

organik madde (%), P2O5  (kg/da), K2O (kg/da), kum (%), kil(%), silt(%) ve bitkiye yarayışlı olan  mikro elementlerden  Fe (ppm), Cu (ppm), Zn (ppm) 

ve Mn (ppm) değerlerine bakılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ise; Halfeti ilçesi toprakları kil bünyeli, kireçli, organik madde bakımından yetersiz, 

bitkiye yarayışlı Fe içeriği tüm topraklarda yeterli bulunmuştur, Zn bakımından %6,52 yüksek, Mn ve Cu bakımından yeterli, K20 bakımından ise 

tüm topraklarda önerilen dozun üzerinde bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Halfeti, besin elementi, toprak  

DETERMINATION OF SOME SOIL  CHARACTERISTICS AND IN THE NUTRIENT OF 

THE SCOPE CONTENTS DISTRICT HALFETI SANLIURFA 

ABSTRACT 

This study was carried out on the soil samples that were taken pasture land, free space and intensive products that are grown in dry 

areas in Halfeti province of Şanlıurfa. Purposeful soil samples were taken from depth of 0-20 cm suitable to the method at total of 46 points that 

the coordinates defined by GPS. All samples were taken into account the structure of soil and topographic and sine of the land. This samples were 

made into aggregate sample and analyzed. Saturation with water (%) pH (%), salt (%), CaCO3, organic matter(%), P2O5 (kg/da) and K2O (kg/da), sand 

(%), clay (%), silt(%) and micro elements that available Fe (ppm), Cu (ppm), Zn (ppm) and Mn (ppm) valves of these soil samples were examined. 

According to the results of the analysis: Soil of Halfeti province were found textured clay soils, calcareous, low inorganic matter and at all samples 

Fe content was found sufficient, %6,52 higher in terms of Zn, sufficient in terms of Cu and Mn, all samples K2O content was found over suggested 

doses. 

Key words: Halfeti, nutrient, soil 

GİRİŞ 

Hızlı kentleşme ve sanayileşme ile birlikte nüfus artışı doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmakta, buna 

bağlı olarak arazi kullanımına yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin planlanması ve uygulanması önem kazanmaktadır. 

Kalkınma için atılan her adım, aynı zamanda çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yirmi birinci 

yüzyılın özellikle son çeyreğinde çevre kirliliği, ekolojik dengeyi ve yaşayan her türlü canlının sağlığını ciddi bir şekilde 

tehdit eder hale gelmiştir.  

Pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de çevre kirliliği konusu, temiz ve sağlıklı bir gelecek 

açısından en büyük ortak endişe haline gelmiştir. Artan insan nüfusu ile birlikte hızlı kentleşme ve insan faaliyetlerinin 

tarımsal ve endüstriyel alanda giderek yoğunlaşması, bu faaliyetleri çevre kirletici unsurlar haline getirmektedir. Bu 

faaliyetler bir yandan insan hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan insan hayatının sağlıklı ve güvenli bir şekilde 

devamını tehdit eder duruma gelmektedir. 

Tarımda istenilen miktar ve kalitede ürünün elde edilmesinin birinci şartı toprakların verimliliklerinin 

arttırılmasıdır. Toprak verimliliğini arttırmada en önemli faktörlerden biri ise bitki besin elementleridir. Besin 

elementleri, bitki gelişiminin önemli bir parçası olup bir veya daha fazlasının noksanlığı verim ve kaliteyi olumsuz 

yönde etkilemektedir. Topraklardan en uygun verimi alabilmek için ise dengeli gübreleme yapmak ve bitki besin 

elementlerinin noksanlıklarını gidermek şarttır. Bundan dolayı toprakların besin element durumlarının bilinmesi 

zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla ülkemizde birçok araştırma yürütülmüştür.  
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Güzel ve ark. (1991), Harran Ovası’ndaki toprak serilerinin yarayışlı çinko kapsamlarının 0.16–1.20 ppm, 

yarayışlı demir kapsamlarının 2.68-6.40 ppm, yarayışlı bakır kapsamlarının 0.65- 8.18 ppm ve yarayışlı mangan 

kapsamlarının 2.62-13.05 ppm arasında değiştiğini belirtip, bunların ortalama değerlerinin sırası ile 0.43, 4.72, 1.60 ve 

6.67 ppm olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmada toprak serilerinin %80’inin çinko kapsamı, %40’ının da demir 

kapsamı kritik seviyenin altında belirlenmiştir. Başka bir araştırmada, mikro elementleri incelemek üzere Türkiye 

topraklarını temsilen 1511 adet toprak örneği alınmış, demir için 4,5 ppm, bakır için 0.2 ppm, çinko  için 0.5 ppm, 

mangan için ise 1.0 ppm kritik değeri aldıklarında, buna göre Türkiye topraklarının %50‘inde çinko, %27’sinde demir, 

%0.7’inde mangan eksikliği bulunmuştur. Bu, yaklaşık 14 milyon hektarda çinko, 7.5 milyon hektar alanda demir, 200 

bin hektar alanda mangan eksikliği olabileceğini, bakırla ilgili eksiklik sorunun bulunmadığını göstermektedir ( 

Eyüpoğlu ve ark. 1995). 

Kızılgöz ve ark. (1998), Harran Ovası yaygın toprak serilerinde DTPA ile ekstrakte edilebilir mikro element 

içeriklerini ve bazı toprak özellikleriyle ilişkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada 0–20 cm toprak 

derinliğinde ortalama mikro element içeriklerinin 18.66 ppm Fe, 28.39 ppm Mn, 4.01 ppm Cu ve 0.80 ppm Zn 

düzeyinde olduğunu belirlemişlerdir. 

Kızılgöz ve ark. (1999), Şanlıurfa Yöresinde antepfıstığı (Pistacia vera L.) yetiştirilen toprakların verimlilik 

düzeylerinin saptanması üzerine bir araştırma adlı çalışmada, analizler sonucunda, toprakların hepsinde makro 

elementlerden azot ile mikro elementlerden bitkilerce alınabilir demir ve çinko noksanlığının şiddetli düzeyde 

olduğunu belirlemişlerdir. 

Çimrin ve Boysan (2006), Van yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak 

özellikleri ile ilişkileri adlı yapmış oldukları çalışmada, Heybeli köyü toprakları hariç tüm toprak örneklerinin değişebilir 

potasyum içeriklerinin yüksek düzeyde, toprakların büyük çoğunluğunda fosfor ve alınabilir çinkonun yetersiz 

olduğunu ancak alınabilir Fe, Cu, ve Mn’nin yeterli seviyede olduğunu saptamışlardır. 

SARAÇOĞLU ve ark. (2009) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Topraklarının Bitki Besin Elementi Kapsamlarının 

Belirlenmesi adlı yaptıkları çalışmada, yaptıkları bazı toprak analizlere göre; Bozova ilçesi toprakları kil bünyeli, kireçli, 

organik madde bakımından yetersiz,  Mn, Cu, ve K20 bakımından ise yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

SARAÇOĞLU, ve ark. (2010), Şanlıurfa İli Harran İlçesi Kuru Alanlardaki Toprakların Bitki Besin Elementi 

Kapsamlarının Belirlenmesi adlı araştırmada Harran ilçesi kuru tarım alanlarındaki toprakların kil bünyeli, kireçli, 

organik madde bakımından yetersiz,  Mn, Cu, ve K20 bakımından yüksek, Fe bakımından %2.63 düşük, %15.78 yeterli, 

%81.57 yüksek; Zn bakımında ise %21.38 düşük, %57.89 orta ve % 21.05 yüksek bulmuşlardır. 

SARAÇOĞLU, ve ark. (2013) Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Kuru Alanlardaki Toprakların Bitki Besin Elementi 

Kapsamlarının  Belirlenmesi adlı çalışmada, Hilvan ilçesi topraklarının kil bünyeli, kireçli, organik madde bakımından 

yetersiz, bitkiye yarayışlı Fe bakımından %65 yüksek, Zn bakımından %18 yüksek, Mn, Cu, ve K20 bakımından ise 

%100 yüksek olduğunu bulmuşlardır. 

Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini analiz 

ederek toprakların verimlilik durumlarını genel olarak ortaya koymak olmuştur. 

MATERYAL VE METOT 

Şanlıurfa İli Halfeti ilçesinin tarım arazilerinden alınan toprak numuneleri araştırmanın materyalini 

oluşturmuştur. İlçe Şanlıurfa ilinin Kuzeybatısını oluşturmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban, Yavuzeli ve 

Nizip ilçeleri, Kuzeyinde Adıyaman iline bağlı Besni ilçesi, Doğusunda Şanlıurfa’ya bağlı Bozova, Güneyinde ise Birecik 

ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 646 km2’dir. Rakımı 525 m’dir. 37 derece - 15/37-52 Enlem ve boylam dereceleri 

arasında yer almaktadır (Halfeti Kaymakamlığı web sitesi 24.09.2013) (Şekil 1). 

Gayeli toprak örneği alma yöntemi ile Halfeti ilçesi kuru alanlarından toplam 46 adet toprak örneği 

alınmıştır. Her bir örnekleme noktasında, örnek alınacak arazinin büyüklüğü,  toprak ve topografik yapısı göz önüne 

alınarak örnek alınıp paçal numune haline getirilmiştir.       

Toprak örnekleri; yeni ekilmiş ve gübrelenmiş arazilerden olmayacak şekilde Jackson  (1962) tarafından 

bildirildiği tarzda 0-20 cm derinlikten paslanmaz çelik kürek ile alınıp, polietilen torbalara konulmuş, etiketlenmiş ve 

laboratuara ulaştırılmıştır. Laboratuarda örnekler içindeki taş ve bitki parçacıkları ayıklanarak havada kurutulan toprak 

örnekleri 2 mm’lik plastik elekten elenmiş ve polietilen torbalara konulduktan sonra fiziksel ve kimyasal analizleri 

yapılmak üzere muhafaza edilmiştir. Toprak örneği alınan yerlerin yer koordinatları Yer Konumlama Cihazı 

(GPS=Global Posiotioning System) ile belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesinin konumunu gösteren harita 

Şanlıurfa İli Halfeti ilçesi tarım alanlarından alınan toprak örneklerinde aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. 

Saturasyon (%) (Richards, 1954),  Toprak Bünyesi (%) hidrometre metodu ile (Bouyoucus, 1951), Toprak 

Reaksiyonu (pH) (Horneck, ve ark. 1989)., Kalsiyum Karbonat  (%) Scheibler  kalsimetresiyle (Allison ve Moodie 1965), 

Toplam Tuz (%) (Jackson, 1962), Alınabilir Fosfor ( P2O5), Olsen ve ark. 1954),  Organik Madde (%) (Walkley ve Black. 

1934), Alınabilir Potasyum (K2O) (Carson, 1980) ve Bitkiye Yarayışlı Mikro Elementler ( Fe, Cu, Zn, Mn ) ise Lindsay ve 

Norvell (1978) tarafından bildirildiği şekilde 10 g toprak 20 ml, 0.005 M DTPA, 0.01 M CaCl2 ve 0.1 M TEA ekstraksiyon 

çözeltisi karışımı (pH' sı HC1 ile 7.3'e ayarlanmış) ile 2 saat çalkalanıp filtre edilen süzükte A.A.S (Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometresi) ile tayin edilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 1’de 

sunulmuştur.  

Çizelge 1’de görüldüğü gibi CV’ler çok farklılık göstermiştir. Değişkenliğin göstergesi olan varyasyon 

katsayısı değerini Wilding ve ark. (1994), CV değerlerine göre toprak özelliklerindeki değişkenliği CV ≤%15 ise küçük 

değişkenlik, %16-30 ise orta değişkenlik ve %≥30 ise yüksek değişken olarak sınıflandırmışlardır. Buna göre 

toprakların özellikleri değerlendirildiğinde, en az değişkenliği toprak reaksiyonu (CV=1,34), orta değişkenliği kil 

(CV=22,31) ve silt (CV=19,22) miktarları, yüksek değişkenliği ise kum (CV=31,62), toplam tuz (CV=71), kireç 

(CV=106,69), OM (CV=41,06), alınabilir P (CV=55,63), K (CV=36,73), ve mikro elementler Fe, Cu, Zn ve Mn sırasıyla 

99,00,  32,97, 42,98 ve 76,59 göstermiştir. Benzer sonuçlar başka araştırmalar tarafından da bulunmuştur (Wilding ve 

ark. 1994; Akbaş ve Durak 2006). Çalışma alanının farklı toprak oluşturan faktörlerin etkisinde oldukları ve farklı 

uygulamalara maruz kaldıkları göz önüne alındığında toprak özelliklerinin bu denli değişiklik göstermesi doğal 

olduğu düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Araştırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri yönünden tanımlayıcı istatistikleri (n=46).    

Özellik Birim Ortalama Varyans SD CV Max. Min. Çarpıklık Basıklık 

Kil % 46,61 108,11 10,40 22,31 67,78 23,78 -0,44 -0,12 

Silt % 25,23 23,51 4,85 19,22 34,70 12,70 -0,32 0,60 

Kum % 28,15 79,23 8,90 31,62 55,52 17,52 1,27 1,14 

pH S.Ç. 7,68 0,01 0,10 1,34 7,83 7,38 -1,15 1,42 

Toplam tuz % 0,08 0,00 0,06 71,00 0,35 0,04 3,33 10,97 

CaCO3 % 10,98 137,12 11,71 106,69 33,80 0,38 0,89 -0,86 

O.M. % 2,03 0,69 0,83 41,06 5,78 0,90 2,05 8,06 

Alınabilir P kg P205 da-

1 

10,88 36,66 6,05 55,63 28,00 2,45 0,99 1,25 

Alınabilir K kg K2O da-1 131,98 2349,54 48,47 36,73 316,00 54,00 1,23 3,43 

Fe mg/kg 11,14 121,65 11,03 99,00 82,20 4,60 6,19 40,55 

Cu mg/kg 3,33 1,21 1,10 32,97 7,68 1,61 1,22 4,31 

Zn mg/kg 0,70 0,09 0,30 42,98 1,90 0,13 1,44 4,85 

Mn mg/kg 72,95 3121,57 55,87 76,59 227,55 12,49 1,34 0,94 

O.M.: Organik Madde, SD: Standart Sapma, CV: Varyasyon Katsayısı 

Toprakların, bazı kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre değerlendirilmesi Çizelge 2’de, toprakta bulunan 

bazı bitki besin elementlerinin değerlendirilmesi ise Çizelge 3’te sunulmuştur. Çizelge 1, 2 ve 3 birlikte 

değerlendirildiğinde; 

Bünye; Genel tanımlamaya göre killi ve killi-tınlı bünyeye sahip olan toprakların Kil kapsamları % 23.78 – 

67.78, Silt kapsamları % 12.7 – 34.7 Kum kapsamları ise % 17.52 – 55.52 arasında değişmekte olup, kil, silt ve kum 

değerlerinin ortalamaları sırasıyla %46.61, 25.23 ve 28.15 bulunmuştur (Çizelge 1). Oransal olarak 

değerlendirildiğinde, toprak numunelerinin %2’si tın, %4’ü siltli-killi-tın %18’i killi-tın ve %76’sı ise kil bünyeli sınıfa 

girmiştir. Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırma da Bouycous yöntemine benzer sonuç vermiştir (Çizelge 3; 

Şekil 1).  Bu sonuçlar birçok araştırmacının çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. (Kızılgöz ve ark. 1999; Seyrek ve 

ark. 1999; SARAÇOĞLU ve ark. 2009; 2010 ve 2013). 

 

Şekil 1. Toprakların bünye sınıflarına göre % dağılımı 

pH ;  Araştırma alanı topraklarının pH’ları 7,38-7,83 arasında değişmekte olup ortalama pH değeri 7,68’dir 

(Çizelge 1). Çizelge 2’de görüldüğü gibi toprak örneklerinin pH’ları nötr ile hafif alkalin arasında değişmekte ve 

toprakların % 4’ü nötr, % 96’sı ise hafif alkalin pH’da oldukları belirlenmiştir (Şekil 2). Benzer sonuçlar birçok 

araştırmacı tarafından da bulunmuştur. (Kızılgöz ve ark. 1999; Seyrek ve ark. 1999; SARAÇOĞLU ve ark. 2009; 2010 

ve 2013). 

 

Şekil 2. Toprakların pH durumu. 
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Çizelge 2. Toprakların bazı kimysal ve fiziksel özelliklerine göre değerlendirilmesi 

Toprak İçeriği Birim Sınır Değeri Değerlendirme Örnek sayısı % 

Suyla Doygunluk 

(Ülgen ve 

Yurtsever, 1995) 

% 

 

<30 Kumlu - - 

31-50 Tınlı 3 6 

51-70 Killi-tınlı 9 20 

71-110 Killi 34 74 

>110 Ağır Killi - - 

pH 

(Ülgen ve 

Yurtsever, 1995) 

SÇ <4.5 Kuvvetli asit - - 

4.5-5.5 Orta asit - - 

5.5-6.5 Hafif asit - - 

6.5-7.5 Nötr  2 4 

7.5-8.5 Hafif alkali 44 96 

>8.5 Kuvvetli alkali  - - 

Elektriksel 

İletkenlik (EC) 

(Richards, 1954) 

(dS/m) 

 

0-4 Tuzsuz 46 100 

4-8 Hafif tuzlu - - 

8-15 Orta derecede tuzlu - - 

>15 Çok fazla tuzlu - - 

Organik Madde 

% 1 <     ise Çok az 4 9 

1 – 2 Az 19 41 

2 – 3 Orta 19 41 

3 – 4 İyi 3 7 

4 >     ise Yüksek 1 2 

Kireç 

% 1 <     ise Az kireçli 2 4 

1 – 5 Kireçli 22 48 

5 – 15 Orta 8 17 

15 – 25 Fazla 4 9 

25 >    ise Çok fazla 10 22 

Toprak Bünyesi 

  Killi 35 76 

 Killi Tınlı 8 18 

 Siltli Killi Tınlı 2 4 

 Tınlı 1 2 

Toplam tuz; Araştırma topraklarının toplam tuz (%) değerlerine baktığımız (elektriksel iletkenlik) bu 

değerlerin % 0,04-0,35 arasında değiştiği görülmüştür. Ortalama değer ise 0,08’dir (Çizelge 1). Toprakların tamamı 

tuzsuz durumdadır (Çizelge 2). Bu değerler toprakların tuzluluk yönünden herhangi bir sorunu olmadığını 

göstermektedir (Tüzüner, 1990). Şanlıurfa ili ve çevresinde daha önceden yapılmış olan araştırmalarda Harran ile 

Akçakale’nin bir kısmı hariç, toprakların tuzluluk yönünden herhangi bir sorunun olmadığı ve bu alanlarda sınırlama 

olmaksızın birçok kültür bitkilerinin yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Kızılgöz ve ark. (1999), Seyrek ve ark. (1999) ve 

SARAÇOĞLU ve ark. (2009; 2010;  2013) benzer sonuçlar bulmuşlardır. 

Organik madde; Analiz yapılan toprak örneklerinin organik madde kapsamları % 0.90 – 5.78 arasında 

değişmiştir (Çizelge 1). Bu numunelerin %9’u çok az, %41’ i az, %41’i orta ve %7’si iyi ve %2’sinde ise yüksek miktarda 

organik madde bulunmuştur. (Çizelge 3; Şekil 3). Bu çalışma Seyrek ve ark.(1999)’nın yaptığı çalışmayla paralellik 

göstermekte olup oldukça fakir bulunmuştur. Bu sonuçlar birçok araştırmacının çalışmalarıyla benzerlik 

göstermektedir. (Kızılgöz ve ark. 1999; Seyrek ve ark. 1999; SARAÇOĞLU ve ark. (2009; 2010;  2013) 

 

Şekil 3. Toprakların Organik madde kapsamları 
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Kireç; Analiz yapılan toprak örneklerinin kireç kapsamları % 0.38 – 33.8 arasında değişmiştir (Çizelge 1). Bu 

numunelerin %4’ü az kireçli, %48’i kireçli, %17’si orta, %9’u fazla ve %22’si ise çok fazla kireçli çıkmıştır. (Çizelge 3; 

Şekil 4). Aynı yörede yapılmış birçok çalışmada benzer sonuçlar bulunmuştur. (Kızılgöz ve ark. 1999; Seyrek ve ark. 

1999; SARAÇOĞLU ve ark. (2009; 2010 ve 2013). 

Kirecin bu kadar yüksek olması ana materyalden kaynaklanmaktadır. Çünkü yöre topraklarının ana 

materyalinin çoğu kireç taşıdır.  

 

Şekil 4. Toprakların kireç kapsamları 

 

Çizelge 3 Toprakta bulunan bazı bitki besin elementlerinin değerlendirilmesi  

Besin Elementi Yöntem Birim Sınır Değeri Değerlendirme Örnek sayısı % 

Alınabilir Fosfor 
( (Ülgen ve 

Yurtsever, 1995) 

kg P2O5 

/da 

0-3 Çok az 3 7 

3-6 Az 8 17 

6-9 Orta 7 15 

9-12 Yüksek 10 22 

Alınabilir 

Potasyum 

(Ülgen ve 

Yurtsever, 1995) 

kg 

K2O/da 

<20 Az - - 

20-30 Orta - - 

30-40 Yeterli - - 

>40 Yüksek 46 100 

Fe (DTPA) 
(Lindsay and 

Norvell, 1978) 
mg/kg 

<2.5 Düşük - - 

2.5-4.5 Orta - - 

>4.5 Yüksek 46 100 

Cu (DTPA) 
(Lindsay and 

Norvell, 1978) 
mg/kg 

<0.2 Yetersiz - - 

>0.2 Yeterli 46 100 

Zn (DTPA) (FAO, 1990) mg/kg 

<0.2 Çok düşük 1 2 

0.2-0.7 Düşük 26 57 

0.7-2.4 Yeterli 19 41 

2.4-8.0 Yüksek - - 

>8.0 Çok yüksek - - 

Mn (DTPA) (FAO, 1990) mg/kg 

<4 Çok düşük 1 2 

4-14 Düşük 20 44 

14-50 Yeterli 22 48 

50-170 Yüksek 3 6 

>170 Çok yüksek   

Zn (DTPA) 
(Lindsay and 

Norvell, 1978) 
mg/kg 

<0,5            Düşük 11 24 

0,5-1,0      Yeterli 31 67 

>1,0 Fazla 4 9 

Mn (DTPA) 
(Lindsay and 

Norvell, 1978) 
mg/kg 

< 1            Yetersiz - - 

1,0                    Yeterli 46 100 

P2O5; Analiz yapılan toprak örneklerinin P2O5 kapsamları kg P2O5 /da olarak 2.45 – 28.00 arasında 

değişmekte olup, ortalama değer ise 10,88’dir. (Çizelge 1). Bu numunelerin  %3’ü çok az, %17’si az, %15’i orta ve 

%22’sinde ise yüksek miktarda fosfor bulunmuştur (Çizelge 3; Şekil 5). Fosforun bu kadar farlılık göstermesinin 

nedeni toprakların hem tarım yapılan hem de tarım yapılmayan alanlardan alınmış olası ve ayrıca tarımsal alanlarda, 

çiftçiler arasında farklı miktarlarda gübre kullanılmasıyla açıklanabilir. 
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4% 

Kireçli 
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Orta Kireçli 
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Şekil 5. Toprakların yarayışlı P (kg P2O5 /da) kapsamları bakımında % dağılımları 

K2O; toprakların alınabilir potasyum kapsamlarının 54,00-316,00 kg K2O da-1 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Ortalama ise 131,98 kg K2O da-1 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1).   Alınan tüm topraklarda K2O yüksek bulunmuştur. 

(Çizelge 3). Bu değerler genellikle toprakların alınabilir potasyum içeriği açısından iyi durumda olduğunu 

göstermektedir. Ancak potasyum, yetiştirilen ürünün renk, tat ve aroma gibi kalite unsurlarını etkilediğinden tarımı 

yapılan kültür bitkilerine yeterli miktarda potasyumlu gübre uygulanması yararlı olacaktır. Yörede yapılan bazı 

çalışmalarda toprakların yarayışlı K içeriklerinin çoğunlukla yeterli ve çok yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür 

(Kızılgöz ve ark. 1999; Seyrek ve ark. 1999; SARAÇOĞLU ve ark. (2009; 2010 ve 2013). 

Fe; Analiz yapılan toprak örneklerinin Fe kapsamları % 4.60  - 82.20 mg/kg arasında değişmiş olup ortalama 

değer 11,14 mg/kg bulunmuştur.(Çizelge 1). Alınan tüm topraklarda Fe önerilen dozun üzerinde bulunmuştur. 

(Çizelge 3). 

Cu; Analiz yapılan toprak örneklerinin Cu kapsamları 1.61–7.68 mg/kg arasında değişmiş olup, ortalama 

değer 3,33 mg/kg bulunmuştur (Çizelge 1). Alınan tüm topraklarda Cu önerilen dozun üzerinde bulunmuştur. 

(Çizelge 3). Bakır preparatlı gübrelere ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Zn; Araştırma topraklarının yarayışlı Zn içeriği 0.13–1.90 mg/kg arasında değişmiş olup, ortalama değer 

0,70 mg/kg bulunmuştur (Çizelge 1). Lindsay and Norvell, (1978)’in bildirdiği kritik değerlere göre, toprak 

numunelerinin %24 düşük, %67 yeterli ve %9’unda ise yüksek miktarda çinko bulunmuştur. (Çizelge 3).  FAO, 

(1990)’ya göre ise %2’si çok düşük, %57’si düşük ve %41’i ise yeterli bulunmuştur.  Kızılgöz ve ark.(1999)’ in yaptığı 

çalışma sonucunda Zn yetersiz bulunmuştur.  

Mn; Araştırma alanı toprak örneklerinin Mn kapsamları 12.49 – 227,55 mg/kg arasında değişmiş olup, 

ortalama değer 72,95 mg/kg olarak bulunmuştur (Çizelge 1).  Alınan tüm topraklarda Mn, Lindsay and Norvell, 

(1978)’in bildirdiği kritik seviyenin üzerinde bulunmuştur. FAO, (1990)’ya göre ise %2’si çok düşük, %44’si düşük ve 

%48’i yeterli, %6’sı ise yüksek bulunmuştur (Çizelge 3). Bu çalışma Bayraklı ve Gezgin (1996)’ nın yaptığı çalışma ile 

uyum göstermektedir.   

SONUÇ 

Bu çalışma 2008 yılında Şanlıurfa İli Halfeti ilçesi ’nin; tarım alanlarında yoğun olarak yetiştirilen ürünlerden, 

boş alan ve mera alanlarından alınan 46 toprak örneği ile yürütülmüş olan analiz sonuçlarına göre; Halfeti ilçesi 

toprakları kil bünyeli, pH’ları nötr ve hafifi alkalin, tuzsuz, organik madde bakımından yetersiz, kireçli, alınabilir P 

yönünde değişkenlik gösteren, alınabilir K yönünden zengin, bitkiye yarayışlı Fe, Mn ve Cu içeriği bakımından tüm 

topraklarda önerilen dozun üzerinde, Zn bakımından %6,52 yüksek, fakat yer yer çinko noksanlığı olan topraklardır. 

Topraklar organik maddece zenginleştirilmelidir. Sıcak bölge olduğundan organik madde hızlı parçalanmaktadır. 

Bundan dolayı her yıl çiftlik gübresi vb. organik gübreler ve azotlu gübreler uygulanmalıdır. Fosfor ve çinko 

noksanlığından dolayı toprak analizlerine dayanarak noksan olan topraklarda, fosfor ve çinkolu gübreleme 

yapılmasında fayda vardır. 
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HARRAN OVASI KOŞULLARINDA HUMİK ASİT UYGULAMASININ PAMUKTA VERİME 

ETKİSİ 

Nesibe Devrim ALMACA1  Abdullah Suat NACAR1 

ÖZET 

Bu çalışma ile 2010 -2011 yılları arasında Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) tarafından üretilen sıvı K-

humat ürünlerinin bitkisel üretimde kullanılması olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Humik asidin pamuk bitkisinde verime etkisini 

belirlemek için sürdürülen çalışma GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede pamuk çeşidi olarak 

Stoneville-468 kullanılmış olup, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur.  Deneme alanına 16 kg/da N ve 7 

kg/da P2O5 olarak gübreleme yapılmıştır. Pamukta toprağa sıvı olarak uygulanan humik asit konuları 0, 4, 8, 12, 16 L/da’dır. Pamukta 2010 yılında 

toprağa sıvı uygulaması verimi etkilememiş, 2011 yılında ise toprağa sıvı uygulaması verimde artış sağlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Harran Ovası, Humik Asit, Pamuk 

THE EFFECT OF LIQUID HUMIC ACID APPLICATION ON COTTON YIELD UNDER 

HARRAN PLAIN CONDITIONS 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate usage of liquid K-humat produced by TKİ on plant production in Harran Plain conditions 

during 2010-2011.  This research was carried out to determine effect of humic acid on cotton yield in experimental area of GAP Agriculture 

Research İnstitute. Stoneville-468 was used and study was arranged according to completely randomized blocks design with four replicates. 

Experimental area was fertilized with 16 kg N/da and 7 kg P2O5/da. Liquid humic acid applied 0, 4, 6, 8, 12 and 16 L/da to experimental plots 

according to treatments, respectively. Usage of humic acid did not affect cotton seed yield in 2010, but usage of liquid increased the seed yield in 

2011. Cotton height boll number and boll yield were not significantly affected by humic acid treatments in 2010.  

Key words: Harran plain, Humic acid, cotton 

GİRİŞ  

Dünyadaki toplam 34 milyon hektarlık pamuk ekim alanlarının 722 bin hektarına sahip ülkemizin en önemli 

üretim bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Türkiye'deki toplam pamuk ekim alanının yaklaşık % 60'ının 

bulunduğu GAP Bölgesinde pamuk önemli bir bitkidir. 2012 yılında Türkiye’de 542 bin hektar alanda pamuk üretimi 

yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi Ülkemiz pamuk üretiminde birinci sırada yer almaktadır. 

Toprağın verimliliği, o toprağın bünyesindeki besin maddelerinin zenginliği ile ölçülür. Besin maddelerinin 

zenginliğini ise, o topraktaki organik maddenin miktarı belirler. Toprakların organik madde kapsamlarının arttırılması 

için birçok organik kaynak kullanılmaktadır. Bitkinin toprakta iyi bir gelişim sağlayabilmesi, diğer koşulların yanında 

önemli derecede yetiştiği toprak ortamının fiziksel özellikleri ile ilişkilidir. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmede 

ve sürekliliğini sağlamada en fazla başvurulan yöntemlerden biri ise organik materyallerin uygulanmasıdır. Organik 

materyalin temel maddesi humustur. Humus toprak üzerindeki bitkilerin yok olarak toprak altına geçmesi ve uzun 

yıllar beklemesiyle oluşur. Humus'un oluşması çok uzun bir evrim süreci gerekmektedir. Toprağın üst kademelerinde 

10-30 cm aralığında bulunan ince bir tabakadır. Humus'un ekolojik sistemde toprağın verimliliğini sürekli kılmaktadır. 

Humus içerisindeki bileşimlerin büyük bir kısmını ise humik asitler oluşturur. Humik asitler bitkilere ve toprağa doğal 

ve organik bir yolla yaşamsal besin maddeleri, vitamin ve iz elementleri sağlamanın en mükemmel yoludur. 

Günümüzde artan kimyasal gübre kullanımı humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus 

besin elementlerinin alınımını kolaylaştıran bir maddedir. Bu sorunun çözümü için son yıllarda humik madde (humik 

asit) uygulamaları yapılmaya başlanmıştır.  

Humik asitlerin yararları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç grupta toplanır (Kacar ve Katkat, 2011). Yapılan 

çalışmalarda, humik asitler toprakta uzun süre kaldığı ve zaman içinde yavaş yavaş parçalandığı açıklanmaktadır. 

Humik asit uygulaması ile toprağın havalanması ve su tutması, toprak mikro organizmalarının gelişimi ve çoğalması 

sağlanmakta, bitkilerin stres koşullarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı arttırdığı bildirilmektedir.  

                                                           
 

1 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa, almacand@hotmail.com 
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Türkmen ve ark. (2004), tuzlu topraklarda domates fidelerinin gelişimi, tohum çimlenmesi ve makro-mikro 

besin elementlerinin içeriğinin incelenmesi için toprağa farklı seviyelerde humik asit ve kalsiyum uygulamışlardır. 

Humik asit uygulamasının sadece makro besin elementlerini değil, aynı zamanda köklerde N ve P, filizlerde N, Ca, S 

içeriklerini arttırdığını belirtmişledir.  

Bernardio ve ark. (1990), dona çilek çeşidi ile yapmış oldukları denemede azot, fosfor ve potasyumlu 

gübreleme ile birlikte humik asidin etkisini incelemişler, humik aside bağlı olarak ürün miktarının arttığını 

bildirmişlerdir. Bazı araştırıcılar ise humik maddeler, içerisindeki hormon benzeri maddeler sayesinde bitki gelişimine 

olumlu etki yaptığını öne sürmüşlerdir (Casenave de Sanfilippo ve ark., 1990). 

Ören (2007) Söke’de arazi koşullarında iki yıl yürütülen çalışmada, 2005 yılında Carmen pamuk çeşidinin 

ekimi yapılarak humik asitin farklı doz ve uygulama yönteminin verim, verim komponetleri ve lif kalite özellikleri 

üzerine etkisini belirlemek, en uygun humik asit dozu ve uygulama yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada hümik asit uygulama yönteminin bir etkisinin olmadığı, uygulama dozunun ise erkencilik, yüz tohum 

ağırlığı, koza ağırlığı ve verimi etkilediği ve en iyi sonuçlar toprak altı 200 g/da doz uygulamasından elde edilmiştir.  

Bu çalışma ile bölgede önemli ekim alanı ve üretime sahip olan pamuk bitkisinde toprağa uygulanan humik 

asitin verime etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma, Harran Ovasında bulunan GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu-

Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü Harran Ovası, 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 kil içeriğine bağlı olarak alt katmanlara doğru artmaktadır (Dinç ve 

ark., 1988).  

Araştırmada materyal olarak; TKİ tarafından üretilen hümik asit kullanılmıştır. Kullanılan humik asidin 

içeriğinde %5 toplam organik madde, %12 toplam (hümik + Fulvik asit, %3 suda çözünebilir K2O bulunmakta, pH ise 

11-13 civarındadır. 

Bitkisel materyal olarak ise bölgede yoğun bir şekilde yetiştirilen pamuk çeşidi olan Stoneville-468 

kullanılmıştır. Bu çeşit U.S.A. orijinli, 1995 yılında özellikle GAP bölgesi pamuk tarımı için tescil edilmiş, orta erkenci, 

piramit bitki formunda oldukça yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Çırçır randımanı ortalama % 40, lif 

inceliği ortalama 4,5 mm, lif uzunluğu 30 mm’dir. 

Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı, Sıvı uygulaması 5’er konulu olarak 

yürütülmüştür. Deneme konuları Çizelge 1.’ de verilmiştir. 

Çizelge 1. Pamuk için konular 

 SIVI TKİ- HUMAS 

2010 YILI 2011 YILI 

 0 L/da TKİ  0 L/da  TKİ 

 3 L/da TKİ  4 L/da TKİ 

 6 L/da  TKİ  8 L/da TKİ 

 9 L/da  TKİ 12 L/da TKİ 

12 L/da TKİ 16 L/da  TKİ 

Parsel ölçüleri ise Ekimde: 2,80 m x 6,00m = 16,80 m2  Hasatta : 1,40m x 5,00m = 7,00 m2 Sıra üzeri : 15 cm, 

Sıra arası: 70 cm olarak alınmıştır.  

Araştırmanın Yürütülmesinde İzlenen Yöntemler ve Yapılan İşlemler  

Deneme alanı ön bitki hasadından sonra gölge tavında soklu pullukla derin olarak sürülmüştür. Uygun 

tavda kültivatör ve rotatiller çekilerek tarla yüzeyi düzeltilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Parselasyon yapılarak 

konulara uygulanacak humik asit ve parsellere uygulanarak toprağa karıştırılmıştır. Pamuk ekim mibzeri ile sıra arası 

70 cm olacak şekilde ekim yapılmıştır. Ekimde 1,5 kg/da tohum kullanılmıştır.  

Gübreleme Deneme alanına 16 kg/da N 7 kg/da P2O5 saf madde karşılığı gübreleme yapılmıştır. Fosforlu 

gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin yarısı 20-20-0 kompoze gübre formunda ekimle, azotlu gübrenin diğer yarısı ise 

ilk sudan önce %33'lük Amonyum Nitrat formunda uygulanmıştır (Anlağan, 2001). 
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Sulamalarda karık sulama yöntemi uygulanmıştır. İlk sulamaya topraktaki elverişli nem % 40’a düşünce 

başlanmış, % 5 koza açımında son verilmiştir. Sulama aralığı 10 gün alınmıştır. 

Kozaların yaklaşık % 60’ının açıp, hasat olgunluğuna eriştiği devrede hasada başlanmıştır. Hasat işlemi iki 

defada yapılmıştır. Hasatta parsel boylarından 0,5 metre, parsel yanlarından birer sıra deneme dışı bırakılmıştır. 

Yıllık verim ile humik asit uygulamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde; Varyans analizi yapılmıştır 

(Yurtsever, 1984 ). 

Deneme yerine ait toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Deneme yerine ait toprak özellikleri 

YIL 
Derinlik 

(cm) 

İŞBA  CaCO3  O.M EC 

(dS/m) 
PH 

P2O5 K2O Cu Fe Mn Zn 

(%) (kg/da) (mg/kg) 

2010 0-20 63 23,40 1,70 1,100 7,85 2.29 120,90 1,355 4,378 10,38 0,378 

2011 0-20 60 20,30 1,52 0,85 7,75 3,40 169,80 1,337 4,709 14,12 0,347 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Humik asitin pamukta toprağa sıvı uygulaması ile elde edilen verime ait, varyans analizleri ve LSD test 

sonuçları çizelgelerde verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Humik asitin pamukta toprağa sıvı uygulaması 2010 yılı verim sonuçları (kg/da) 

Konular I.Tek. II.Tek. III.Tek. 
Ortalama Verim  

(kg/da) 

0 417,14 378,57 324,29 373,33* 

3 408,57 447,14 322,86 392,86 

6 342,86 368,57 437,14 382,86 

9 408,57 338,57 355,71 367,62 

12 501,43 405,71 482,86 463,33 
*: Uygulamalardaki verimler arasında istatistiksel olarak fark oluşmadığı için harf gruplandırılması yapılamamıştır. 

Çizelge 4. Humik asitin pamukta toprağa sıvı uygulaması 2011 yılı verim sonuçları (kg/da) 

Konular I.Tek. II.Tek. III.Tek. IV. Tek Verim(kg/da) 

0 377,14 351,43 378,57 375,71 370,71 D 

4 511,43 512,86 527,14 454,29 501,43 B 

8 545,71 561,43 581,43 545,00 558,39 AB 

12 592,86 597,14 600,00 604,29 598,57 A 

16 591,43 584,29 572,86 557,14 576,43 C 

Verim sonuçları incelendiğinde yıllar arasında denemenin yürütülmesindeki farklardan (tekrarlama sayısı ve 

dozların değiştirilmesinden) dolayı yıllar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Humik asitin pamukta toprağa sıvı uygulaması 

verim sonuçları incelendiğinde 2010 yılında istatistiki olarak fark oluşmazken, 2011 yılında dozlar arasında istatistiki 

olarak %1 önem seviyesinde farklılık oluşmuştur. 12 L/da dozu 1. grupta, 8 L/da 2. grupta, 4 L/da 3. grupta, 16 L/da 

4. grupta ve kontrol konusu 5. grupta yer almıştır. 

Pamukta humik asitin toprağa sıvı olarak uygulanması,  2010 yılında Harran Ovasında pamukların genelinde 

yeşil kurt ve dikenli kurt zararından dolayı bitkinin üst kozaları dökülmüş ve verimde kayıplar yaşanmıştır. 2011 yılı ise 

daha sorunsuz geçtiği için uygulamalar arasındaki farklar ortaya çıkmış ve istatistiki yönden anlamlı sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Humik asitin pamukta toprağa sıvı uygulaması verim sonuçları incelendiğinde 2010 yılında 373,33 - 463,33 

kg/da arasında verimler elde edilirken, istatistiki olarak fark oluşmamıştır. 2011 yılında ise 370,71 - 598,57 kg/da 

arasında verimler elde edilmiş ve istatistiki olarak fark oluşmuştur.  

Bazı araştırıcılar da(Chain ve Aviad, 1990; Padem ve Öcal, 1999) humik asitlerin bitki büyümesi ve gelişimi 

üzerinde etkili olduğunu, düşük miktarlarda uygulandığında gelişimi olumlu yönde etkilediğini; bununla beraber fazla 

miktarda uygulandığında gelişim üzerinde etkisiz veya olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Humik asit 

uygulanmasıyla patlıcan ve domates (Dursun ve ark., 1998), mısır ve ayçiçeği (Aydın ve ark.,1998), biber (Aydın ve 

ark., 1999), fasulye (Sözüdoğru,1996; Yetim ve Yalçın, 2008), nohut (Ali-Zade ve Gadzhieva, 1977; Ünsal ve ark., 

2008) ve mısır (Erdal ve ark., 2000; Selçuk ve Tüfenkçi, 2009) bitkilerinin verimlerinin arttığı belirlenmiştir. 
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SONUÇ 

Humik asidin pamuk bitkisinde verime etkisini belirlemek için sürdürülen çalışma GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsüne ait deneme alanlarında yürütülmüştür. Pamukta toprağa sıvı olarak uygulanan humik asit konuları  0, 4, 

8, 12, 16 L/da’dır. Pamukta 2010 yılında toprağa sıvı uygulaması verimi etkilememiş, 2011 yılında ise toprağa sıvı 

uygulaması verimde artış sağlamıştır. 

Bu çalışma sonucunda Harran Ovasında pamuğa sıvı olarak uygulanan humik asit dozlarından 12 L/da dozu 

önerilebilir. 
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ESKİŞEHİR İLİ MERA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Celalettin AYGÜN1  İsmail KARA1  A. Levent SEVER1  İlker ERDOĞDU1 

A.Kadir ATALAY1  Arife AVAĞ2  Ali. MERMER3  Aytaç ÖZAYDINLI3 

Hakan YILDIZ3  Öztekin URLA3  Metin AYDOĞDU3   Ediz. ÜNAL3, 

 Osman AYDOĞMUŞ3 Fatma DEDEOĞLU3 M. Güven TUĞAÇ3,  Harun TORUNLAR3 

Hicrettin CEBEL4  Oğuz BAŞKAN4  Mehmet KEÇECİ4   Gamze DEPEL4 

Mustafa BOZKURT4 

OZET 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)  tarafından desteklenen “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 

çerçevesinde Eskişehir’e ait vejetasyon etütleri yapılan mera alanlarından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenmiştir. Buna göre; meraların tarla kapasiteleri 11 merada düşük, 50 merada orta ve 81 merada yüksek, bünye olarak Killi, Tınlı ve Killi-Tınlı, 

solma noktası değerleri incelendiğinde mera topraklarının %14.85’inde düşük, %33.80 ‘inde orta ve %52.11’inde yüksek olduğu, pH değerleri 

açısından bakıldığında 124 mera toprağının alkali(%87.3), bir (1) mera toprağının hafif asidik(%0.7) ve 17 adet mera toprağının (%12) nötr değerlere 

sahip olduğu, toprakların tuz içerikleri açısından incelenmesinde ise hemen hemen tamamının tuzsuz olduğu(%0.011- 0.085), mera topraklarının 

içerdiği kireç yönüyle ele alındığında ise sırasıyla; 7 adet az(%5; 0.37-0.69),21 adet kireçli (% 15; 1.04–4.83),24 adet orta kireçli(%17; 5.52-

12.86),24 fazla kireçli(% 17; 15.64-22.79) ve 59 adet çok fazla kireçli (%42; 25.02-35.27) olduğu, organik madde içeriklerinin ise sırasıyla; çokaz, az, 

orta, iyi, yüksek, (% 5; 0.40-0.99), (% 10; 1.18-1.96), (% 19; 2.01-2.77), (%4; 3.01-3.54), (% 5;  4.16-27.40) olduğu, yarayışlı fosfor içerikleri açısından 

ise; sırasıyla çokaz, az, orta, yüksek ve çok yüksek, 93 adet (%65.5; 0.31-2.79), 33adet(%23.2; 3.03-5.74), 11 adet(%7.7; 6.05-8.85),   2 adet(%1.4; 

10.01-11.10), 3adet(%2.1; 15.60-36.02) olduğu, yarayışlı potasyum içerikleri açısından ise; sırasıyla az, orta, yeterli ve fazla, 1 adet mera 

toprağında(%0.7; 12.58), 4 adet(%2.8; 20.72-26.21), 12 adet(%8.4; 30.11-38.51) ve 125 adet(%88.0; 40.74-254.66) olduğu, Eskişehir ili mera 

topraklarının erozyona duyarlılık dereceleri incelendiğinde ağırlıklı olarak orta derecede aşınabilir ve kuvvetli derecede aşınabilir olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Eskişehir, Mera, Toprak, Fiziksel, Kimyasal, Özellikler, 

DETERMINATOIN OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF IN 

ESKISEHİR PROVINCE 

ABSTRACT 

This study is subsidiary work of “Use and Management of National Grassland Project” supported by TUBİTAK. In this study 

determination of physical and chemical characteristics of soil were aimed. Accordingly, field capacities of grassland soils in 11 unıt, 50 unit, 81 unit 

were low (7.75%; 7.05-14.87), middle (35.21%; 16.41-24.98) and high (57.04%; 25.66-42.73), respectively. as texture clay, loamy and clay-loamy, 

Wilting point values in about 14.85%, 33.80% and 52.11% of total area were 3.07-9.85, 10.11-14.99 and 15.00-21.74 respectively. Moreover, pH 

values in grasslands were light alkaline (87.3%; 7.52-8.41) in 124 unıt,  slightly acidic (0.7%; 5.58) in and neutral (12%; 6.63-7.45) in 17 unıt, 

Grassland soils were almost unsalty (0011- 0085%). Besides lime contents in grasslands soils 7 unit, 21 unit, 24 unit,24 unit and unıt, were low 

(5%; 0.37-0.69), limy (15.9%; 1.04-4.83), moderately limy (17%; 5.52-12.86), high limy  (17%; 15.64-22.79) and very high limy (%42; 25.02-35.27), 

respectively. Organic matter in  7 unit, 14 unit, 27 unit, 6 unit and 7unit were  very low (5%; 0.40-0.99), low (10%; 1.18-1.96), moderate (19%; (2.01-

2.77), high (4%; 3.01-3.54) and very high (5%;  4.16-27.40), respectively. Available phosphorus in 93 unit, 33unit, 11 unit, 2 unit and 3 unit were 

found as very low (65.5%; 0.31-2.79), low (23.2%; 3.03-5.74), moderate (7.7%; 6.05-8.85), high (1.4%; 10.01-11.10) and (2.1%; 15.60-36.02). 

Available potassium in 1 unit, 4 unit, 12 unit and 125 unit were low (0.7%; 12.58), moderate (2.8%;20.72-26.21), high (8.5%; 30.11-38.51) and very 

high (88%; 40.74-254.66), respectively. Highly degradation has been determined in grasslands and it was concluded that urgent soil conservation 

and management precautions must be taken for sustainable rangeland management.  

Keywords: Eskişehir, Rengland, Soil, Physical, Chemıcal, Properties, 

GİRİŞ 

Bu çalımsa Ülkemizin yarı kurak bölgesinde bulunan Eskişehir ili mera alanları topraklarının bazı fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüstür. Çalışma alanı meraların yüksekliği 515-1319 m. arasında 

değişmekte olup ortalama 946.8 m. dir. 41 adet meranın bakısı batı, 33 adet meranın bakısı doğu, 36 adet meranın 
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baskı güney ve 31 adet meranın baskı ise kuzey yönlüdür. Toprakların olusumlarında topografik pozisyonların 

toprakların morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili oldukları belirlenmistir(Dengiz 2010). 

Mera ile ilgili çalışmalar yapılırken mera bitkilerinin üzerinde oluştuğu toprağın özelliklerinin bilinmesi 

gerekir. Mevcut toprakların mera ıslahı ve yönetimi esnasında ve karar verme durumunda dikkate alınmasına ihtiyaç 

vardır. Topraklar arazi kullanım kabiliyet durumlarına göre değerledirildiklerinde oluşan sekiz sınıftan son dört sınıf 

çayır mera, orman gibi bitkilerle kaplı alanları ihtiva eder. Dolayısı ile bu faaliyetlerin geliştiği taşıyıcı unsur toprağın  

yapısını, özelliklerini bilmeden kullanımı istenen neticeyi vermeyebilir. Her ne kadar da marjinal alanlara göre çayır 

meralarla kaplı toprakların problemleri az olsada başta erozyon olmak üzere sürekli ve hor kullanımı gibi bir dizi 

problemin çözümünü gerektirmektedir. Toprak ve su kaynaklarından ortaya çıkan problemler sadece insanın sosyal, 

ekonomik ve fiziksel yapısını ekilemekle kalmayıp, aynı zamanda bu çevre içerisindeki diğer canlıların, biyolojik 

çeşitliliğin ve doğal dengenin ortadan kalkmasına da yol açmaktadır(Karaş 2005). Bu problemler çözülmeden ne 

sağlıklı bir üretim nede sürdürülebilinir bir idare mümkün değildir. Günümüzde toprak verimliliğinin arttırılmasının 

yanı sıra, sürekliliğinin sağlanması ve korunması da büyük önem taşımaktadır. Bu da ancak toprakların mevcut 

fiziksel, kimyasal ve özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin ışığında yapılacak fiziksel, kültürel ve bitkisel 

uygulamalarla sağlanabilir(Tümsavaş, 2002) 

Çalışma yapılan Eskişehir İlinin toplam yüzölçümü 1.365.200 ha olup, bunun (% 42.6; 582.505) ha’lık kısmı 

işlenen tarım arazisi,  ormanlık ve fundalık alanlar (%.24.2; 331.263) ha. mera alanlarının oranı ise (%23.9; 325.851) 

ha. olarak dağılım göstermektedir(TÜİK 2011, Anonim 2013).  

MATERYAL VE YÖNTEM 

1. Materyal  

“Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamında, Eskişehir ili mera alanlarından 0-25 cm derinlikten 

alınan, kurutularak 2 mm’lik eleklerden geçirilrn 142 adet toprak örneğidir. 

2. Yöntem 

Fiziksel Analiz Metotları (Analiz ve değerlendirme) 

Bünye:  Bouyoucos 1951’e göre, Hidrolik iletkenlik: Klute ve Dirksen 1986 tarafından uygulanan metota 

göre, Hacim ağırlığı: Blake ve Hartge 1986 ‘a göre ve Nem karakteristik değerleri: U.S.Salinity Lab. Staff 1954 ‘e göre 

alınarak değerlendirilmiştir. 

Kimyasal Analiz Metotları (Analiz ve değerlendirme) 

Toprağın suyla doygunluk yüzdeleri ve bunlara karşılık gelen bünye sınıfları, pH değerleri ,Toplam tuz 

değerleri, Kireç değerlerinin sınıflandırılması, Topraklar organik madde içerikleri, Belirlenen fosfor ve Potasyum 

miktarları (Ülgen ve Yurtsever, 1995)’e göre analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Mera ile ilgili bilgiler 

Çalışılan alanda botanik kompozisyonu belirlemek için Koç ve Çakal (2004) tarafından açıklanan Modifiye 

Edilmiş Tekerlekli Nokta Metodu kullanılmıştır. Mera kalite derecesi ve durum sınıfı Koç ve ark. (2003)’nın önerileri 

doğrultusunda belirlenmiştir.  

SONUÇLAR 

Bizim bildiğimiz manada mera alanları batı Amerikada ve Dünyanın diğer bir çok yerinde grassland, güney 

Amerikada pampas, Afrikada serengeti, Avrupada ise stepler olarak adlandırılırlar ve yılda 10-30 ınch yağış alırlar, 

daha fazla yağış alan alanlarda ormanlıklar, daha az alanlarda ise çöller oluşmaya başlar, meralar bu ikisi arasında 

bulunurlar(Anonim 2013).  

Tarla Kapasitesi Durumu izahı 

Toprakta suyun tutulmasını etkileyen en önemli özellikler toprağın tekstürü, strüktürü ve organik madde 

içeriğidir. Bunların yanı sıra toprak derinliği, topoğrafya, evaporasyon, vejetasyonun transpirasyon özelliği, kök yayılışı 

gibi çok sayıda diğer etmen de toprağın nem kapsamını etkilemektedir. Bu ilişkiler bakımından en önemli toprak 

nemi değerleri ise tarla kapasitesi ve solma noktasıdır. Bitkiler toprakta, bu iki nem kapsamı arasındaki suyun varlığına 

bağlı olarak hayatlarını devam ettirir ve yaşadıkları çevrenin hidrolojik şartlarını etkiler(Özyuvacı, 1976).  
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Grafik 1. Eskişehir İli Meralarının Tarla Kapasitesi % Sınıfı 

 

Mera topraklarının tarla kapasitesi değerlendirmesinde 11 adet meranın düşük(%7.75; 7.05- 14.87), bünye 

olarak Killi, Killi-Tınlı, 50 adet mera toprağının orta(%35.21; 16.41-24.98), bünye olarak ise Tınlı, Killi ve Killi-Tınlı 

olduğu, 81 adet mera toprağının yüksek(%57.04; 25.66-42.73 bünye olarak ise Killi, Killi-Tınlı olduğu belirlenmiştir. 

Solma Noktası Durumu 

Eskişehir ili mera toprakları soma noktası açısından incelendiğinde 20 adet mera toprağının düşük solma 

noktası değerlerinin (%14.85; 3.07-9.85) arasında, 48 adet mera toprağının ise (%33.80; 10.11-14.99) değerleri ile 

orta ve 74 mera toprağının ise (%52.11; 15.00-21.74) değerler arasında yüksek solma noktasına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre yüksek solma noktası değerleri bulunan meralarda organik maddenin yüksek su tutma 

özelliğinden kaynaklanmış olmasıdır(Göl 2004). 

Grafik 2. Eskişehir İli Meralarının Solma Noktası % Sınıfı 
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Grafik 3. Eskişehir İli Mera Topraklarının Su İle Doymuşluk sınıfı  

 

Su İle Doymuşluk Durumu 

Eskişehir ili mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfı değerlendirmesinde 28 adet meranın Killi. (%20;70-

88),192 adet meranın Killi Tınlı (% 65;50-69) ve 22 adet meranın (% 15;33-49) ise Tınlı toprak sınıfına sahip olduğu 

belirlemiş olup, ağırlıklı olarak mera topraklarının su ile doymuşluk sınıfının Killi Tınlı toprak yapısına sahip olduğu 

görülmüştür.  

pH Durumu 

Toprak pH sı bir toprağın en önemli kimyasal özelliklerinden biridir. Toprakla ilgili tüm çalışmalarda 

öncelikle belirlenen bir özelliktir. Bitki besin elementlerinin yarayışlılıkları kök bölgesinin pH sı ile yakından 

ilgilidir(Anonim 1984). Çalışma alanındaki toprakların pH durumları incelendiğinde; 124 adet mera toprağının hafif 

alkali(%87.3;7.52-8.41), 1 mera toprağının hafif asidik(%0.7;5.58) ve 17 adet mera toprağının (%12;6.63-7.45) Nötr 

olduğu belirlenmiş olup, ağırlıklı olarak mera topraklarının hafif alkali olduğu görülmüştür. Eyüpoğlu (1999) Türkiye 

topraklarının reaksiyonu ile ilgili çalışmasında hafif alkali karakterdeki toprakların gerek oransal gerekse alan 

bakımından en fazla bulunduğu tarım bölgesinin orta kuzey bölgesi olduğu, Eskişehir geneline bakıldığında da %90,8 

hafif alkali karakterde toprakların olduğu görülmektedir. 

Grafik 4. Eskişehir İli Mera Topraklarının Su İle Doymuş Toprakta pH Sınıfı 
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Tuzluluk Durumu 

Tuzluluk, tarım ürünlerinde verimliliği sınırlayan en ağır çevresel faktörlerden biridir.  Tarımda toprak 

tuzluluğunun  maliyetinin en tutucu rakamla yaklaşık 12 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir(Ghassemi et al., 

1995). Dünyada ekilen arazilerin, 0.34 milyar hektarı (% 23) tuzlu ve diğer 0.56 milyar hektarı (% 37) sodik topraklar 

olu oransal olarak % 10 civarındadır(FAO, 1989). Eyüpoğlu (1999) Türkiye topraklarının büyük kısmının arzu edildiği 

şekilde tuzsuz olduğunu, Eskişehir ili genelinde tuzsuz toprakların %97,6 oranında olup, çalışma alanına ait 

toprakların toplam tuz içeriklerinin % 0.01- 0.09 arasında tuzsuz, bir adet mera toprağının ise %0.44 değeri ile orta 

derecede tuzlu olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 5. Eskişehir İli Mera Topraklarının Hacim Ağırlıkları(gr/cm3) 

 

Hacim Ağırlığı Durumu 

İçerisinde gözenek boşluğu ihtiva eden tabii yapıdaki ve 1 cm hacmindeki toprak kitlesinin gram olarak 

ağılığı diye tarif edilen hacim toprağın yapısına göre farklılık gösterir(Oğuz 2008). Bu manada baktığımızda 37 adet 

killi toprağın hacim ağırlığı(%26.1; 1.33-1.37), 16 adet kumlu toprağın (%11.3; 1.35-1.50), 50 adet killi kumlu toprağın 

(%35.2; 1.30-1.46), 2 adet siltli killi toprağın (%1.4; 1.29-1.30), 20 adet siltli kumlu toprağın (14.1; 0.63-5.29) ve 17 

adet siltli killi kumlu toprağın(%12;1.33-1.63)  arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Kireç Durumu 

Ülke topraklarımızın genelde kireç kapsamı açısından yüksek olduğu, bunu nedeninin ise seimenter kökenli 

ana materyalin yanında yetersiz yağış nedeniyle kirecin yıkanmayıp, toprak profilinin belirli katmanlarında 

birikmesinin de rol oynadığı bildirilmiş olup, ilimizinde içerisinde yer aldığı orta kuzey tarım bölgesinin kireçli 

toprakların oransal olarak en fazla olduğu bölge özelliği gösterdiği, Çalışma alanındaki mera toprakları kireç 

yönünden ele alındığında 7 adet mera alanındaki toprakların az kireçli(%5; 0.37-0.69), 21 adet mera toprağının 

kireçli(% 15; 1.04–4.83), 24 adet mera alanı toprakların orta kireçli(%17; 5.52-12.86), 24 adet mera toprağının fazla 

kireçli(% 17; 15.64-22.79) ve 59 adet mera toprağının ise çok fazla kireçli(%42; 25.02-35.27)  olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 6. Eskişehir İli Mera Topraklarının Kireç Durumu 
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Organik Madde Durumu 

Türkiye geneline bakıldığında toprakların organik madde miktarının az olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla 

orta, çok az, iyi ve yüksek olan toprakların izlediği bildirilmektedir(Eyüpoğlu 1999). Eskişehir ili topraklarının organik 

madde miktarı ise çok az %13.1, az %38.7, orta %32.8,  iyi %10.8 ve % 4.6 yüksek olduğu bildirilmiştir(Eyüpoğlu 

1999). Topraktaki organik maddesinin tarım yapılan geniş alanlar içerisinde istikrarının birçok faktör tarafından 

etkilendiği ve karmaşık etkileşimler halinde olduğu, yapılan araştırmada mera topraklarında toprak organik maddesi 

ile iklim ve toprak yapısı arasındaki ilişkiler araştırılmış, topraktaki organik maddenin yağış ve kil içeriğine bağlı olarak 

arttığı ve sıcaklığa bağlı olarak azaldığı bildirilmiştir(Burke 1989). Çalışma alanındaki meralara ait toprakların organik 

madde miktarlarının belirlemesi çalışması neticesinde 17 adet mera toprağının organik madde içeriğinin çok az (% 

12; 0.40-0.99), 55 adet mera toprağının az (% 39; 1.18-1.96)  organik madde ihtiva ettiği, 38 adet mera toprağının 

orta (% 27; 2.01-2.77), 12 adet mera toprağında organik madde içeriğinin iyi (%8; 3.01-3.54) ve 20 adet mera 

toprağının ise yüksek (% 14; 4.16-27.40) organik madde ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Grafik 7. Eskişehir İli Mera Alanındaki Toprakların Organik Madde İçerikleri 

 

Grafik 8. Eskişehir İli Meraların Yarayışlı Fosfor İçerikleri 

 

Yarayışlı Fosfor (P2O5) (kg/da) Durumu 

Toprakta bulunması gereken önemli besin maddelerindendir. Bitkinin büyümesinde verimde ve kalitede 

etkendir(Bohner 2005). Eyüpoğlu(1999) Türkiye topraklarının toplam fosfor kapsamının genellikle yüksek olduğunu, 

tarım bölgeleri kapsamında iller itibariyle bakıldığında Eskişehir ili genelinin fosfor kapsamının çok az(%19.7), 

az(%30.6), orta(%22.7),yüksek ve çok yüksek/%13.5) olduğu, çalışma alanında yer alan meraların yarayışlı fosfor 
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içerikleri incelendiğinde 93 adet mera toprağında fosfor içeriklerinin çok az(%65.5; 0.31-2.79) ,  33 adet mera 

toprağında az(%23.2; 3.03-5.74), 11 adet mera toprağında orta(%7.7; 6.05-8.85),   2 mera toprağında yüksek (%1.4; 

10.01-11.10) ve 3 mera toprak örneklerinde ise çok yüksek(%2.1; 15.60-36.02) olduğu görülmüştür. 

Yarayışlı Potasyum (K2O) (kg/da) Durumu 

Bitki büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesi olan potasyum verim ve kalite üzerine etkilidir. 

Topraktaki yarayışlı zengin K içeriğinin mera zenginliği ile açıklanabileceği vurgulanmıştır(Bohner 2005). Türkiye 

topraklarının çok büyük kısmının potasyum kapsamının yüksek olduğu, Eskişehir ili genel topraklarının % 94.8’lik 

kısmında potasyum kapsamının yüksek olduğu bildirilmiştir(Eyüpoğlu 1999). Eskişehir ili mera topraklarının yarayışlı 

potasyum içerikleri incelendiğinde;  1 adet mera toprağının potasyum yönünden az(%0.7; 12.58), 4 adet mera 

toprağının orta(%2.8; 20.72-26.21),  12 adet mera toprağının yeterli(%8.4; 30.11-38.51) ve 125 adet mera toprağının 

ise fazla(%88.0; 40.74-254.66) potasyum ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Grafik 9. Alanda Mevcut Meraların Yarayışlı Potasyum İçerikleri 

 

Erodibilite Durumu 

Eskişehir ili mera topraklrının erozyona duyarlılık dereceleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 

değişmekle beraber eğimin ve kaplılığın etkisi belirlenmiş olup, K faktörü tanımı açısından sınıf dağılım (%) ve metrik 

sistem sınıfı sırasıyla, çok az aşınabilir, az aşınabilir, orta derecede aşınabilir, kuvvetli derecede aşınabilir ve çok 

kuvvetli derecede aşınabilir,(0),(0) - (0.05),(0.0066) – (0.1),(0.0132) – (0.2),(0.0264) – (0.4),(0.0791), buna göre  1 

meranın çok az aşınabilir(%0,7; 0.005), 2 meranın az aşınabilir(%1,4; 0.009-0.012), 40 adet meranın orta derecede 

aşınabilir(% 28.2; 0.014-0.026) ve 99 adet meranın kuvvetli derecede aşınabilir(%69.7; 0.027-0.050) olduğu tespit 

edilmiştir. 

Grafik 10.  Alan Topraklarının Erodibilite (KFaktörü) Sınıfı 

 

Sonuç olarak; Bünye bakımından eskişehi ili meralarının büyük bir kısmı killi-kumlu topraklardan 

oluşmaktadır. Mera alanlarında tarla kapasitesi olarak yarıdan fazlasının yüksek tarla kapasitesinde, Solma noktası 
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değerleri açısından yarıdan fazlasının yüksek solma noktasında, Toprak reaksiyonu olarak büyük bir kısmının hafif 

alkali(%87.3) karakterde,  nötr toprakların ise(%12) oranında, toprakların hemen hemen tamamına yakınının tuzsuz,  

Hacim ağırlığı olarak killi kumlu ve killi,  genel karakter olarak kireçli,  Organik madde açısından meralarımızın kahir 

çoğunlukta az olduğu, Fosfor içeriklerinin çok az, az, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sıralandığı, topraklarının 

yarayışlı potasyum içeriklerinin (%88.0)’lik kısmının fazla potasyum ihtiva ettiği, mera alanlarının erozyona 

duyarlılıkları açısından ise toprakların orta derece ve kuvvetli derecede aşınabilir oldukları tespit edilmiştir. 

Teşekkür 

* Bu çalışma TÜBİTAK Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (Proje No: 106G017) kapsamında 

yapılmıştır. Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız. 
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KIŞLIK SEBZE TARIMINDA AZOTLU GÜBRE MİKTARLARI VE GİDYA 

UYGULAMALARININ VERİM, NİTRAT KAPSAMLARI VE TOPRAKLARIN BAZI 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 

Gülen ÖZYAZICI1  Betül BAYRAKLI1  Mehmet Arif ÖZYAZICI2 

ÖZET 

Bu araştırma, kışlık sebzelerde azotlu gübre ve gidya seviyelerinin verim ve toprağın bazı kimyasal özelliklerine etkilerini ortaya 

koymak amacıyla 2007-2009 yılları arasında Bafra ve Çarşamba koşullarında yürütülmüştür. Faktöriyel deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 

yürütülen çalışmada gidya  (0, 75, 150, 225 kg da-1)  ve azotun 4 farklı seviyesi  (0,5,10,15 kg da-1 N) ele alınmıştır.   

Elde edilen sonuçlara göre; ele alınan bitkilerde azot dozları ve gidya uygulamaları verimi artırmış, yapılan varyans analizlerine göre 

azot ve gidyanın yalnız ve birlikte etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Gidya uygulamalarının toprağın bazı kimyasal özelliklerini iyileştirici 

etkide bulunduğu saptanmıştır. Gidya uygulaması, ele alınan bitkilerde toprakların organik madde, alınabilir fosfor içeriği üzerine etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunurken, pH, EC, kireç, alınabilir potasyum, toplam azot miktarlarına etkisi önemsiz bulunmuştur. Azot dozları arttıkça kırmızı baş 

lahana ve ıspanak yapraklarının nitrat içeriği artmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gidya, azotlu gübreleme, kırmızı baş lahana, ıspanak, toprak özellikleri 

THE WINTERY VEGETABLE CULTIVATION ON THE EFFECTS OF NITROGENOUS 

FERTILIZER AND GYTTJA LEVELS ON YIELD, NITRATE CONTENT AND SOME 

CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOILS 

ABSTRACT 

This research was carried out in Bafra and Çarşamba conditions in order to determine the effects of nitrogen fertilizer and gyttja levels 

on some chemical properties of soil in wintery vegetables between 2007-2009. Gyttja (0,75, 150 and 225 kg da-1) and 4 different level of nitrogen 

(0,5,10 and 15 kg da-1) were discussed in the study in which the trials were carried out according to factorial trial design with 3 replications.  

According to the results, the nitrogen doses and gyttja applications in the plants increased the yield. According to the analysis of 

variance, the effects of nitrogen and gyttja alone and together together were found statistically important.  It was determined that gyttja 

applications amendatory some chemical characteristics of the soil. The effect of gyttja application on organic matter and available phosphorous 

contents of the soils in the plants was found statistically important whereas it’s effect on pH, EC, lime, available potassium and total nitrogen 

amounts was found statistically unimportant. As the nitrogen doses increased, the nitrate contents of red cabbage and spinach leaves increased. 

Keywords: Gyttja, nitrogen fertilization, red cabbage, spinach, soil characteristics 

1.GİRİŞ 

Tarımda ulaşılması istenen ana noktalardan birisi de, bitkisel üretimde verimi arttırmaktır. Bu da ancak 

toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirme ile sağlanabilir. Toprağın en önemli ve en aktif 

özelliklerinden biri de organik maddedir. Organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini olumlu 

yönde etkilediği uzun süredir bilinmektedir. Türkiye topraklarının organik madde içeriği genellikle düşüktür.  Ülkemiz 

tarım topraklarının % 21,47’sinde organik madde miktarı %1’in altında, % 43,78’i % 1-2 arasında, % 22,62’si % 2-3, % 

7,57’si % 3-4 ve % 4,56’sı ise % 4’ün üzerinde belirlenmiş olup, ülke topraklarının organik maddeye olan ihtiyacını 

ortaya koymaktadır (Eyüpoğlu, 1999). 

Toprakların organik madde düzeyini arttırmak amacıyla toprağa ahır gübresi, yeşil gübre, tarımsal üretim 

artıkları verilmektedir. Fakat bunların miktarları yetersiz olup, her zaman her yerde bulunamamaktadırlar. Bu nedenle 

bu açığı giderecek çeşitli organik kökenli materyaller günümüzde kullanılmaktadır. Bu doğal kaynaklardan biri olan 

ve linyit kömürü tabakaları üstünde bulunan gidya, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilecek bir 

materyaldir. Gidya büyük çoğunluğu planktonlardan oluşan, diğer bitki ve hayvan artıklarını da içeren, linyit kömürü 

örtü tabakası olup, yarı oluşmuş linyit özelliğinde, yakıt olarak kullanılamayacak kadar kalorisi düşük, organik madde 

açısından oldukça zengin (% 25-75) bir organik materyaldir. Ülkemiz gidya zenginliği, Maden Teknik Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA) ve TKİ gibi kuruluşların Afşin-Elbistan bölgesinde linyit arama ve elde etme çalışmaları sırasında 

ortaya çıkmıştır ve kömür tabakaları arasında oldukça fazla miktarda bulunmakta olup, her yıl ortalama 13-15 milyon 

ton gidya materyali çıkarılmaktadır (Turgay ve ark., 2004, Torun, 2009). Yapılan araştırmalar gidyanın kimyasal 
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gübrelerle beraber bitkinin gelişimini, verim komponentlerini arttırdığı bunun yanında toprağın organik madde, fosfor 

içeriğini artırdığı, EC, pH ve kireç içeriğini değiştirmediğini belirlemişlerdir (Erol, 1992; Ece ve ark., 2007; Çivit, 2010). 

Toprakların sürdürülebilir kullanımını devam ettirmek, gübrelemeden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak 

amacı ile kullanılacak azotlu gübre miktarlarının ve toprak yapısını iyileştirebilecek niteliklere sahip bir organik 

materyal olan gidyanın, verim, nitrat kapsamı ve toprağın bazı kimyasal özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla bu 

çalışma yürütülmüştür. 

2.MATERYAL ve METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Bafra ve Çarşamba Deneme İstasyonları arazisinde, 

2007-2009 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma yeri topraklarının deneme yıllarına göre bazı kimyasal ve fiziksel 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde kırmızı baş lahana denemelerinin kurulduğu deneme yeri 

toprakları genel tanımlamaya göre, killi-tın bünyeye sahip, hafif alkali, tuzsuz ve orta kireçli özelliktedir. Toprakların 

yarayışlı fosfor kapsamı az ve çok az seviyede olup, potasyum bakımından yeterli ve yüksek seviyededir. Araştırma 

yeri toprakları organik madde bakımından ise az seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ispanak araştırma alanı toprakları 

ise killi-tın bünyeye sahip, tuzsuz, hafif alkali, kireçli, fosfor kapsamları çok az, potasyum orta  ve yeterli seviyede, 

organik madde bakımından ise az seviyede oldukları belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Araştırma yeri topraklarının uygulama öncesi verimlilik analiz sonuçları (0-20 cm) 

Bitkiler Yıllar 

Suyla 

Doygunluk 

(%) 

pH 
EC 

(dS m-1) 

Kireç 

(%) 

Organik 

madde 

(%) 

Yarayışlı besin 

maddeleri (kg da-1) 

P2O5 K2O 

Kırmızı Baş 

Lahana 

2007 66 7,78 0,453 8,6 1,40 1,9 59 

2008 66 7,78 0,677 6,8 1,58 3,4 40 

2009 66 7,57 0,569 7,5 1,84 3,8 57 

Ispanak  

2007 61 7,66 0,768 6,9 1,18 2,3 30 

2008 55 7,60 0,368 4,4 1,92 2,5 29 

2009 60 7,61 0,403 11,2 1,04 2,7 32 

Araştırmada kullanılan gidya materyalinin bazı özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.   

Çizelge 2. Gidyanın özellikleri  

Özellik Değeri Özellik Değeri 

pH 6,71 Bor (ppm) 1,533 

EC (dS/m) 2,67 Kadmiyum (mg kg-1) <0,5 

Nem (%)  19,30 Çinko (mg kg-1) 10,40 

Organik madde (%) 42,12 Mangan (mg kg-1) 49,00 

Kireç (%) 30,42 Demir (%) 0,65 

Humik + fulvik asit (%) 46,25 Kurşun (mg kg-1) 4,10 

Toplam azot (%) 0,80 Krom (mg kg-1) 120 

Suda çözünebilir K2O (%) 0,136 Nikel (mg kg-1) 20,00 

Toplam P2O5 (%) 0,166 Bakır (mg kg-1) 5,40 

“Goya F1” ıspanak çeşidi yaprakları oval ve yeşil, yaprak ayası iri ve etlidir. Erkenci, sonbahar ve ilkbahar 

ekilişine uygun, yalancı mildiyönün 7 ırkına dayanıklıdır. “Rodon F1” kırmızı baş lahana çeşidi geçci, oval ve yuvarlak, 

sıkı başlı, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerine uygun bir çeşittir               ( www.tohum.tugem.gov.tr). 

Azotlu gübre kaynağı olarak amonyum sülfat (% 21 N) ve fosforlu gübre kaynağı olarak triple super fosfat 

(% 42-43 P2O5), biber ve ıspanak denemelerinde potasyumlu gübre kaynağı olarak potasyum sülfat (% 48-52 K2O) 

gübreleri kullanılmıştır.  

2.2. Metot 

 Tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülen denemede, gidya  

(0, 75, 150 ve 225 kg/da) ve azotun 4 farklı seviyesi  (0, 5, 10,   15 kg da-1 N) ele alınmıştır.   

 

http://www.tohum.tugem.gov.tr/
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Parsel ölçüleri: 

Hasatta, kırmızı baş lahana denemesinde kenarlardan birer sıra, parsel başı ve sonlarından ikişer bitki kenar tesiri 

olarak bırakılmıştır. Ispanak denemesinde ise, parsel kenarlarından ikişer sıra, parsel başları ve sonlarından ise 50 

cm’lik kısımlar kenar tesiri olarak bırakılmıştır.  Nitrat tayini 3138 No’lu Türk Standartlarında verilen uluslararası 

standart yöntemle yapılmıştır (Anonymous, 1978). Hasat sonrası 0-20 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde 

verimlilik analizleri Tüzüner (1990)’a göre, ekstrakte edilebilir bor azomethin-H yöntemine göre (Methods of Soil 

Analysis, 1982) yapılmıştır.  

Araştırmanın üç yıllık sonuçlarında homojenlik testi yapılmış, üç yıllık verim değerleri arasında varyanslar 

homojen bulunmamıştır. Denemelerden elde edilen verimler her yıl varyans analizi ile değerlendirilmiş, deneme 

konuları arasındaki farklılıklar ise F ve LSD testleri ile kontrol edilmiş, sonuçların toplu değerlendirilmesinde 

regresyon analiz yönteminden faydalanılmıştır (Yurtsever, 1984). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Azot ve gidya uygulamalarının kırmızı baş lahana ve ıspanak verimine etkisi 

Kırmızı baş lahana bitkisinin yıllara göre verimleri Çizelge 3’de, varyans analiz sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. Her üç 

yılda azot ve gidya seviyeleri ile bunların birlikte etkisi istatistiki olarak çok önemli (p<0.01) bulunmuştur.  

Çizelge 3. Farklı gidya ve azot seviyeleri uygulanan kırmızı baş lahana bitkisinin baş verimleri (kg da-1) 

GİDYA 

SEVİYELERİ 

(kg da-1) 

AZOT SEVİYELERİ (kg da-1N) 

Ort. 
N0 N5 N10 N15 

2007  

         G0 2134 j 2908 h 3350 g 4243 bc 3159 c 

         G75 2313 j 3248 g 3656 e 4371 ab 3397 b 

         G150 2543 ı 3384 fg 4082 cd 4498 a 3627 a 

         G225 2611 ı 3631 e 3912 d 4031 cd 3546 a 

Ortalama 2400 d 3293 c 3750 b 4286 a  

2008  

         G0 2211 j 3268 h 3750 fg 4025 ef 3313 c 

         G75 2494 ıj 3722 g 4280de 4450 bcd 3736 b 

         G150 2523 ı 4280 de 4677 ab 4649 abc 4032 a 

         G225 2693 ı 4223 de 4762 a 4351 cd 4007 a 

Ortalama 2480 c 3873 b 4367 a 4369 a  

2009  

         G0 3163 h 4379 f 5510 d 5765 cd 4704 c 

         G75 3231 h 4609 ef 5621 cd 5995 abc 4864 bc 

         G150 3716 g 4813 e 6182 ab 6284 a 5249 a 

         G225 3801 g 4830 e 5867 bcd 5536 d 5009 b 

Ortalama 3478 c 4658 b 5795 a 5895a  

 

  

Kırmızı baş lahana için: Ispanak için: 

Sıra arası mesafe= 70 cm, sıra üzeri mesafe= 35 cm 

Dikimde              3,50m x 7,00m= 24,50 m
2
   (5 sıra) 

Hasatta                2,10m x 5,60m= 11,76 m
2 
  (3 sıra) 

 

Sıra arası mesafe= 13,20 cm, sıra üzeri mesafe= 4-5 cm 

Ekimde               2,50m x 5,00m= 12,50 m
2
    

Hasatta              1,98m x 4,00m=  7,92 m
2  
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Çizelge 4. Kırmızı baş lahana verimine ilişkin varyans analiz sonuçları  

Varyasyon Kaynağı S.D. F2007 F2008 F2009 
Fcetvel 

0.05 0.01 

Tekerrürler 2 0,831 0,947 2,845 3,32 5,39 

Azot seviyeleri 3 343,31** 299,120** 121,774** 2,92 4,51 

Gidya seviyeleri 3 23,32** 41,867** 11,950** 2,92 4,51 

Azot x Gidya İnt. 9 4,964** 3,159** 2,355* 2,21 3,07 

Hata 30      

Genel 47      

 

Şekil 1. Azot dozları ile kırmızı baş lahana verimi arasındaki ilişki 

2007 ve 2009 yıllarında kırmızı baş lahana verimi en yüksek dekara 15 kg azot ve 150 kg gidya uygulanan 

parsellerde   (4498 ve 6284 kg da-1) belirlenirken, 2008 yılında 4762 kg da-1 ile dekara 10 kg azot ve 225 kg gidya 

uygulanan parselde tesbit edilmiştir (Çizelge 3). Gerek basit ve gerekse interaksiyon etkileri parçalanmış, verim-gidya 

ve azot ilişkileri regresyon analizi ile incelenmiş, Şekil 1’de görüleceği gibi regresyon denklemi elde edilmiş ve azot 

seviyeleri ile verim arasındaki ilişki çok önemli bulunurken,  gidya ile verim arasındaki ilişki önemsiz bulunmuştur.  

Ispanak bitkisinin yıllara göre verimleri Çizelge 5’de, varyans analiz sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. Her üç 

yılda azot ve gidya seviyeleri ile bunların birlikte etkisi istatistiki olarak çok önemli (p<0.01) bulunmuştur (Çizelge 6). 

En yüksek ıspanak verimi 2007 ve 2008 yılında 10 kg da-1 N ve 150 kg da-1 gidya uygulamasında (sırasıyla 3140 ve 

3410 kg da-1) saptanmış, 2009 yılında ise 10 kg da-1 N ve 150 ve 225 kg da-1 gidya uygulamalarından (2900 ve 2816 

kg da-1) elde edilmiştir.  
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Çizelge 5. Farklı gidya ve azot seviyeleri uygulanan ıspanak bitkisinin verimi (kg da-1) 

GİDYA 

SEVİYELERİ 

(kg da-1) 

AZOT SEVİYELERİ  (kg da-1 N) 

Ort. 
N0 N5 N10 N15 

2007  

         G0 673 h 2125 f 2559 de 2715 cd 2018 c 

         G75 892 h 2336 ef 2841 bc 2719 cd 2197 b 

         G150 1183 g 2719 cd 3140 a 2685 cd 2432 a 

         G225 1317 g 3026 ab 2967 ab 2639 cd 2487 a 

Ortalama 1016 d 2552 c 2877 a 2690 b  

2008  

         G0 505 ı 1768 efg 2399 de 2652 cd 1823 b 

         G75 758 hı 1894 ef 2778 bcd 3283 ab 2192 a 

         G150 1136 hı 2399 d 3410 a 2778 bcd 2454 a 

         G225 1263 fgh 2652 cd 3157 abc 2765 cd 2461 a 

Ortalama 915 c 2178 b 2936 a 2870 a  

2009  

         G0 362 h   972 g   1919 de   2475 c 1432 c 

         G75 518 h   1347 f   2163 d   2824 a 1713 b 

         G150 593 h   1705 e   2900 a   2731 ab 1982 a 

         G225 585 h   1869 e   2816 a   2559 bc 1957 a 

Ortalama 515 d   1473 c   2450 b   2647 a  

Çizelge 6. Ispanak verimine ilişkin varyans analiz sonuçları  

Varyasyon Kaynağı S.D. F2007 F2008 F2009 
Fcetvel 

0.05 0.01 

Tekerrürler 2 0,471 1,445 0,609 3,32 5,39 

Azot seviyeleri 3 462,940** 142,145** 538,574** 2,92 4,51 

Gidya seviyeleri 3 29,841** 13,969** 36,741** 2,92 4,51 

Azot x Gidya İnt. 9 6,164** 3,106** 7,704** 2,21 3,07 

Hata 30      

Genel 47      

Gerek basit ve gerekse interaksiyon etkileri parçalanmış, verim-gidya ve azot ilişkileri regresyon analizi ile 

incelenmiş, Şekil 2 ve 3’de görüleceği gibi regresyon denklemleri elde edilmiş ve tüm ilişkiler çok önemli 

bulunmuştur. Buna göre en yüksek verimi sağlayan azot seviyesi 225 kg da-1 gidya varlığında 12,65 kg N olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Şekil 2. Azot dozları ile ıspanak verimi arasındaki ilişki 
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Şekil 3. Gidya dozları ile ıspanak verimi arasındaki ilişki 

Bu araştırmada artan gidya uygulamalarına bağlı olarak verimin arttığı yönündeki bulgular Erol (1992), 

Engür (2005) ve Torun (2009)’un buğday, Yılmaz (1993)’ın yulaf, Şeker ve Ersoy (2005)’un mısır, Depel (2000)’in 

biber, Ece ve ark. (2007)’nın taze fasulye, Çivit (2010)’in marul bitkilerinde yürüttüğü çalışmaların sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir.  

3.2 Azot ve gidya uygulamalarının kırmzı baş lahana ve ıspanak bitkilerinin nitrat  kapsamlarına 

etkisi  

Kırmızı baş lahana yapraklarının nitrat içeriğine uygulanan azot dozlarının etkisi 2008 yılında p<0.05 düzeyinde, 

2009 yılında ise  p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuş,  gidya seviyelerinin etkisi 2008 yılında önemsiz, 2009 yılında ise 

p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Azot ve gidya seviyelerinin beraber etkisi her iki yılda da istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur.  

Çizelge  8. Azot dozları ve gidya uygulamalarının kırmızı baş lahana yapraklarının nitrat içeriğine etkisi (mg kg-1) 

GİDYA 

SEVİYELERİ 

(kg da-1) 

AZOT SEVİYELERİ (kg da-1N) 

Ort. 
N0 N5 N10 N15 

2008 

         G0 28,71 35,91 46,05 60,25 42,73 

         G75 39,57 43,76 62,28 65,89 52,87 

         G150 38,31 51,67 65,61 62,80 54,60 

         G225 47,78 59,69 82,40 44,79 58,67 

Ortalama 38,59 b 47,75 ab 64,08 a 58,43 a  

2009 

         G0 26,86 30,19 38,13 42,31 39,20 c 

         G75 34,46 44,06 44,97 57,17 45,25 b 

         G150 47,38 53,81 47,87 56,56 46,45 b 

         G225 48,09 52,94 54,85 51,91 51,99 a 

Ortalama 34,37 c 45,17 b 51,41 a 51,95 a  
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 

2008 yılında kırmızı baş lahana yapraklarının nitrat kapsamı artan azot seviyelerinde N0’da 38,59 mg kg-1 olan 

nitrat kapsamı N5’de 47,75 mg kg-1‘a N10’da 64,08 mg kg-1‘a yükselmiş, N15’de ise 58,43 mg kg-1‘a düşmüştür. 2009 

yılında ise N0’da 37,37 mg kg-1 olan nitrat kapsamı N15’de 51,95 mg kg-1 ‘a kadar linear olarak artış göstermiştir. Gidya 

uygulamalarına bağlı olarak G0’da 39,20 mg kg-1 iken G225 kg da-1 uygulamasında 51,99 mg kg-1’a kadar artmıştır (Çizelge 

8). 

Azot dozları ve gidya uygulamalarının ıspanak bitkisinin nitrat kapsamına bağımsız etkileri istatistiki olarak 

önemli (p<0.01), bağımlı etkileri ise önemsiz bulunmuştur. Artan azot dozlarına bağlı olarak ıspanak yapraklarının 

nitrat içeriği 2008 yılında kapsamı N10 dozuna (309,55 ppm)  kadar artış göstermiş, N15 azot dozunda düşmüştür.  N0 

konusu hariç diğer azot dozları arasında istatistiki olarak fark bulunmamaktadır (Çizelge 9).  2009 yılında ise nitrat 

içeriği artan azot dozlarına bağlı olarak linear olarak artış göstermiş, N15 azot dozunda 381,22 mg kg-1 olarak 
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gerçekleşmiştir. Gidya seviyelerine göre nitrat bakıldığında ise her iki yılda da G225 kg da-1 uygulaması en yüksek nitrat 

içeriğini meydana getirmiş, 2008 yılında G150 kg da-1 uygulaması ile, 2009 yılında ise kontrol konusu dışındaki gidya 

uygulamaları arasında istatistiki olarak farklılık saptanmamıştır. Kırmızı baş lahana ve ıspanak yapraklarında belirlenen 

nitrat miktarlarının insan sağlığı için tavsiye edilen kritik değerlerden (WHO ve FAO’ya göre 60 kg ağırlığındaki bir 

insan için günlük vücuda alınan nitrat düzeyi 2000 mg’ın altında olmalıdır) düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Çizelge 9. Azot dozları ve gidya uygulamalarının ıspanak yapraklarının nitrat içeriğine etkisi (mg kg-1) 

GİDYA 

SEVİYELERİ 

(kg/da) 

AZOT SEVİYELERİ (kg/da N) 

Ort. 
N0 N5 N10 N15 

2008 

         G0 19,72 43,91 51,55 56,95 43,03  c 

         G75 119,43 136,52 261,87 260,19 194,50 b 

         G150 227,75 380,80 421,98 282,13 328,16 a 

         G225 269,94 425,72 502,79 397,47 398,98 a 

Ortalama 159,21 b 246,73 a 309,55 a 249,18 a  

2009 

         G0 28,61 113,40 204,32 299,66 161,49 b 

         G75 41,04 130,00 280,80 379,66 207,87 a 

         G150 36,67 194,33 307,18 447,93 246,53 a 

         G225 57,89 233,67 279,66 397,63 242,22 a 

Ortalama 41,05d 167,85c 267,99b 381,22a  
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 

Kırmızı baş lahana ve ıspanak bitkilerinde azot ve gidya uygulamalarının artması ile yaprakların nitrat içeriği 

artmıştır. Nitrat alınımı arttığında, doğal olarak bitki dokularında da nitrat akümülasyonu oluşmakta, bu bitki içerisinde 

indirgenmekte ve asimile olmaktadır. Daha sonra fazla NO3 vakuollerde depolanmaktadır. 

Azotlu gübrelerin farklı form ve seviyeleri ile yapılan pek çok çalışmada; artan azot dozlarının bitkinin nitrat 

içeriğini artırdığı, azotun nitrat formunun ise bitkide en yüksek düzeyde nitrat akümülasyonuna sebep olduğu 

belirlenmiştir (Zabunoğlu ve Karaçal, 1982; Goh ve Vityakon, 1986; Pachova ve ark.,1990; Öndeş ve Zabunoğlu, 

1991; Fidan ve ark., 1993).  

Hakerlerler ve ark. (1989), Farag ve Abdel (1990), Zengin (1997), Acar ve ark. (2000), Özyazıcı ve ark. 

(2001)’nın ıspanakta, Topçuoğlu ve Yalçın’ın (1997), Mordoğan ve ark.’nın (2000) marulda yaptıkları çalışmalarda 

belirttiği gibi azot formuna göre değişmekle beraber azot dozları arttıkça yaprakların nitrat içeriğinin arttığı 

yönündeki bulguları ile bu çalışmadan elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir.   

3.3 Azot ve gidya uygulamalarının kırmzı baş lahana ve ıspanak hasat sonrası alınan toprakların bazı 

kimyasal özellikleri 

Azot ve gidya uygulamalarının kırmızı baş lahana ve ıspanak hasat sonrası 0-20 cm derinliğinden alınan 

toprakların bazı kimyasal özellikleri kapsamına etkilerine ilişkin sonuçlar Çizelge 10 ve Çizelge 12’de verilmiştir.  

Elde edilen sonuçların istatistiki analizlerinde kırmızı baş lahana ve ıspanak topraklarının pH, EC, kireç, 

alınabilir potasyum ve toplam azot değerleri üzerine gidya ve azot dozlarının istatistiki açıdan etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. 2007-2009 yılları arasında kurulan her üç deneme sonuçlarına göre; gidya ve azot dozlarının 

ortalamasına bakıldığında kırmızı baş lahana topraklarının pH değerleri 7,57-7,95 arasında, EC değerleri 0,348-0,745 

dS m-1 arasında, kireç kapsamı % 7,26-9,70 arasında, alınabilir potasyum 41-79 kg da-1 K2O arasında ve toplam N 

değerleri de % 0,105-0,143 arasında, ıspanakta ise pH değerleri 7,50-7,84 arasında, EC değerleri 0,365-0,794 dS/m 

arasında, kireç kapsamı % 4,64-11,60 arasında, alınabilir potasyum 20-46 kg da-1 K2O arasında ve toplam N değerleri 

de % 0,074-0,168 arasında değişiklik göstermiştir (Çizelge 10 ve Çizelge 12). 

Kırmızı baş lahana bitkisine uygulanan azot dozlarının organik madde içeriğine etkisi her üç deneme yılında 

da istatistiki olarak önemsiz bulunurken, gidya dozlarının toprakların organik madde içeriği etkileri 2007 ve 2009 

yıllarında p<0.05 seviyesinde, 2008 yılında p<0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur. Organik madde bakımından; 

2007 yılı değerlendirmelerine göre kontrol dışındaki gidya seviyeleri arasında istatistiki olarak fark bulunmamaktadır. 

2008 yılında ise en yüksek organik madde içeriği G150 ve G225 seviyelerinde belirlenmiştir. 2009 yılında ise en yüksek 

değer G150 gidya seviyesinde (%1.68) elde edilmiştir (Çizelge 11).  

Kırmızı baş lahana bitkisine uygulanan farklı gidya dozlarının hasat sonrası toprakların alınabilir fosfor içeriği 

üzerine etkileri 2007 ve 2008 yıllarında p<0.05 seviyesinde gerçekleşmiş ve tüm uygulama seviyeleri toprağın 

alınabilir fosfor içeriğini arttırmıştır. G150 ve G225 uygulamaları arasında toprağın alınabilir fosfor içeriği üzerine etki 

bakımından istatistiksel bir fark meydana gelmemiştir. Araştırmanın son yılında (2009) gidya uygulamalarının 

alınabilir fosfor kapsamı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur.  
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Çizelge 10. Farklı gidya ve azot dozu uygulamalarında kırmızı baş lahana hasat sonrası alınan toprakların bazı kimyasal özellikleri  

Deneme 

Konuları 

pH 
EC 

(dS m-1) 

Kireç 

(% CaCO3) 

Organik madde 

(%) 

Alınabilir fosfor 

(kg P2O5 da-1) 

Alınabilir potasyum 

(kg K2O da-1) 

Toplam 

N 

(%) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

N0G0 7,66 7,74 7,89 0,377 0,407 0,684 8,34 8,11 7,87 1,28 1,32 1,18 2,22 2,43 2,52 42 41 67 0,113 0,110 0,123 

N0G75 7,95 7,86 7,57 0,427 0,420 0,673 9,23 8,89 7,84 1,46 1,53 1,58 2,71 3,09 2,08 43 43 72 0,112 0,111 0,120 

N0G150 7,93 7,87 7,82 0,367 0,417 0,626 9,20 9,52 7,54 1,52 1,71 1,69 2,53 3,94 3,95 49 46 76 0,112 0,113 0,139 

N0G225 7,87 7,89 7,87 0,407 0,407 0,574 9,14 9,47 7,79 1,78 1,76 1,63 2,65 3,71 3,32 44 45 79 0,117 0,116 0,143 

N5 G0 7,83 7,80 7,83 0,440 0,404 0,602 9,70 9,26 7,63 1,42 1,52 1,46 2,45 2,69 2,66 43 43 72 0,112 0,111 0,129 

N5G75 7,91 7,86 7,75 0,430 0,430 0,472 8,70 8,94 7,47 1,64 1,50 1,58 2,47 3,01 3,39 42 42 76 0,115 0,117 0,136 

N5G150 7,83 7,89 7,85 0,437 0,437 0,646 9,61 9,34 7,26 1,57 1,77 1,56 2,61 3,45 3,37 45 44 72 0,115 0,113 0,137 

N5G225 7,87 7,87 7,84 0,463 0,463 0,618 8,98 9,42 7,60 1,47 1,94 1,58 2,84 3,21 3,95 44 44 68 0,118 0,116 0,142 

N10G0 7,86 7,83 7,81 0,447 0,423 0,619 9,34 8,78 7,58 1,32 1,59 1,46 2,39 2,97 3,12 46 46 70 0,107 0,112 0,129 

N10G75 7,86 7,89 7,81 0,413 0,430 0,669 8,48 9,03 7,74 1,92 1,88 1,60 2,45 3,59 3,21 42 44 70 0,116 0,110 0,127 

N10G150 7,85 7,83 7,80 0,427 0,450 0,717 9,20 9,70 7,26 1,92 2,03 1,61 2,87 3,43 3,60 41 45 74 0,113 0,117 0,128 

N10G225 7,79 7,76 7,91 0,453 0,460 0,588 9,09 8,75 7,77 1,74 1,95 1,56 2,81 4,50 2,58 41 44 69 0,122 0,115 0,132 

N15G0 7,80 7,78 7,85 0,377 0,410 0,467 8,78 8,89 7,63 1,62 1,46 1,61 2,40 2,98 2,47 43 43 69 0,105 0,113 0,139 

N15G75 7,77 7,80 7,86 0,433 0,433 0,557 9,64 9,28 7,34 1,86 1,86 1,65 2,63 3,40 2,96 44 44 74 0,114 0,113 0,139 

N15G150 7,84 7,82 7,77 0,483 0,490 0,719 9,14 9,38 7,35 1,77 1,92 1,86 3,08 4,50 3,71 43 49 74 0,129 0,122 0,136 

N15G225 7,79 7,74 7,83 0,480 0,495 0,565 9,34 9,70 7,61 1,67 1,73 1,54 2,85 4,54 4,77 41 43 69 0,120 0,129 0,129 

Azot  Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Gidya Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D * ** * * * Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Azot x 

Gidya 
Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
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Çizelge 11. Gidya uygulamalarının kırmızı baş lahana hasat sonrası toprakların organik madde, alınabilir fosfor içeriğine etkisi 

ORT. 
GİDYA SEVİYELERİ (kg da-1) 

G0          G75 G150 G225 

Organik madde (%) 

2007 1,41 b 1,72 a 1,70 a 1,67 a 

2008 1,47 c 1,69 b 1,86 a 1,85 a 

2009 1,43 b 1,60 ab 1,68 a 1,58 ab 

Alınabilir fosfor (kg P2O5 da-1) 

2007 2,37 c 2,57 b 2,77 a 2,79 a 

2008 2,77 b   3,27 ab 3,83 a 3,99 a 
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 

Ispanak bitkisine uygulanan azot seviyelerinin organik madde içeriğine etkisi her üç deneme yılında da 

istatistiki olarak önemsiz bulunurken, gidya seviyelerinin toprakların organik madde içeriği üzerine etkileri 2007 

yılında p<0.05 seviyesinde önemli bulunmuş, 2008 ve 2009 yıllarında istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 2007 

yılında gidya uygulamaları kontrol konusuna göre toprağın organik madde içeriğini arttırmış, G150 ve  G225  uygulamaları 

arasında önemli fark meydana gelmemiştir. Alınabilir fosfor bakımından her üç deneme yılı sonuçlarına göre azot 

dozlarının etkisi istatistiki olarak önemsiz, gidya uygulamalarının ise 2007 ve 2008 yıllarında p<0.01 düzeyinde, 2009 

yılında ise p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 12). 

Ispanak hasat sonrası alınan toprakların alınabilir fosfor içeriği 2007 ve 2009 yıllarında 4,46 ve 3,89 kg P2O5 

da-1 ile G150 dozunda, 2008 yılında 4,62 kg P2O5 da-1 ile G225 dozunda elde edilmiş, ancak her üç yılda da G150 ve G225 

dozları ile aralarında istatistiki olarak fark bulunmamaktadır (Çizelge 13). 

Bu araştırmada ele alınan bitkilerin hasat sonrası topraklarının kimyasal özelliklerine ilişkin elde edilen 

bulgular Erol (1992), Yılmaz (1993), Tamer (2004), Engür (2005), Şeker ve Ersoy (2005), Alagöz (2006), Ece ve ark. 

(2007)’nın yaptıkları çalışmalarda gidya materyalinin toprakların pH, EC, kireç miktarını değiştirmediği, organik madde 

ve alınabilir fosfor miktarını artırdığı yönündeki sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  
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Çizelge 12. Farklı gidya ve azot dozu uygulamalarında ıspanak hasat sonrası alınan toprakların bazı kimyasal özellikleri  

Deneme 

Konuları 

pH 
EC 

(dS m-1) 

Kireç 

(% CaCO3) 

Organik madde 

(%) 

Alınabilir fosfor 

(kg P2O5 da-1) 

Alınabilir potasyum 

(kg K2O da-1) 

Toplam 

N 

(%) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

N0G0 7,55 7,78 7,75 0,379 0,593 0,377 4,64 6,69 11,40 1,31 1,46 1,09 3,56 2,93 2,32 33 35 24 0,105 0,114 0,078 

N0G75 7,58 7,75 7,75 0,420 0,614 0,380 5,07 7,84 10,82 1,54 1,61 1,01 4,09 3,50 2,99 37 35 22 0,115 0,132 0,081 

N0G150 7,59 7,78 7,75 0,417 0,606 0,379 5,59 7,46 10,92 1,66 1,59 1,05 4,02 3,93 3,50 31 40 26 0,112 0,162 0,085 

N0G225 7,62 7,72 7,79 0,478 0,721 0,365 5,84 7,71 11,05 1,66 1,82 1,20 4,34 4,53 3,89 35 44 24 0,114 0,164 0,078 

N5 G0 7,58 7,72 7,73 0,513 0,624 0,422 5,33 7,58 11,31 1,54 1,53 1,13 3,53 2,73 3,01 35 42 20 0,113 0,159 0,074 

N5G75 7,56 7,79 7,81 0,445 0,620 0,451 5,09 7,46 11,30 1,71 1,56 1,12 4,36 3,83 3,11 35 42 23 0,113 0,146 0,076 

N5G150 7,60 7,69 7,84 0,466 0,702 0,479 5,57 7,51 11,26 1,62 1,55 1,26 4,29 4,00 4,19 34 45 24 0,109 0,161 0,082 

N5G225 7,59 7,79 7,81 0,416 0,711 0,487 5,01 7,97 11,23 1,84 1,65 1,29 4,11 4,70 4,18 32 45 23 0,107 0,149 0,081 

N10G0 7,55 7,77 7,79 0,479 0,704 0,511 5,04 7,64 11,10 1,57 1,40 1,17 3,72 3,00 3,38 37 42 24 0,117 0,152 0,077 

N10G75 7,60 7,75 7,79 0,578 0,794 0,519 5,32 8,28 10,82 1,61 1,48 1,12 3,71 4,03 3,47 37 43 25 0,106 0,165 0,085 

N10G150 7,58 7,69 7,75 0,543 0,732 0,499 5,67 6,89 11,60 1,81 1,67 1,22 5,01 4,73 3,90 33 45 24 0,113 0,159 0,084 

N10G225 7,53 7,75 7,80 0,639 0,762 0,448 5,17 7,00 10,81 1,76 1,64 1,28 4,48 4,60 3,16 37 46 25 0,113 0,168 0,093 

N15G0 7,50 7,69 7,79 0,485 0,783 0,451 5,49 7,30 10,94 1,53 1,58 1,06 3,53 2,70 3,37 35 42 23 0,119 0,137 0,079 

N15G75 7,53 7,74 7,69 0,597 0,751 0,548 5,36 7,02 11,59 1,71 1,59 1,16 3,77 3,40 3,25 32 44 24 0,118 0,159 0,079 

N15G150 7,53 7,70 7,71 0,556 0,773 0,628 5,60 7,23 11,27 1,79 1,63 1,26 4,52 3,60 3,96 33 44 23 0,118 0,155 0,081 

N15G225 7,53 7,77 7,76 0,429 0,739 0,662 5,06 7,20 10,99 1,79 1,59 1,38 4,59 4,63 3,64 40 42 27 0,120 0,158 0,085 

Azot  Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Gidya Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D * Ö.D Ö.D. ** ** * Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Azot x 

Gidya 
Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
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Çizelge 13. Gidya uygulamalarının ıspanak hasat sonrası toprakların organik madde, alınabilir fosfor içeriğine etkisi 

ORT. 
GİDYA SEVİYELERİ (kg da-1) 

G0          G75 G150 G225 

Organik madde (%) 

2007 1,49 b 1,64 ab 1,72 a 1,76 a 

Alınabilir fosfor (kg P2O5 da-1) 

2007 3,59 c 3,98 b 4,46 a   4,38 ab 

2008 2,84 c 3,69 b   4,07 ab 4,62 a 

2009 3,02 c    3,21 bc 3,89 a   3,72 ab 
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur. 

4. SONUÇ 

  Kırmızı baş lahana ve ıspanak bitkilerinde azotlu gübre ve gidya seviyelerinin verim, yaprakların nitrat 

içeriği ve toprağın bazı kimyasal özelliklerine etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada,  azot ve gidya 

seviyeleri arttıkça kırmızı baş lahana ve ıspanak bitkilerinde verim arttırmıştır. Ispanakta azot ile gidyanın birlikte 

kullanılması durumunda kullanılacak azotlu gübre miktarının azaldığı görülmüştür. Bu sonuç ise hem ekonomik 

açıdan hem de yaprakların nitrat kapsamı açısından önem arz etmektedir. Gidya uygulamaları, kırmızı baş lahana ve 

ıspanak bitkilerinde toprakların organik madde ve alınabilir fosfor kapsamını pozitif yönde etki meydana getirmiştir.  

Gidya materyalinin kullanılmasıyla toprakların organik madde ve alınabilir fosfor içeriğinin arttırılabileceği 

anlaşılmaktadır. Elde edilen sonucun gidyanın kimyasal bileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüksek oranda 

karbon ve hümik asitler içermesi, bitki besin elementleri içermesi, toksik element içeriğinin düşük olması, humik ve 

fulvik asit içeriğinin yüksek olması nedeniyle, gidyanın özellikle ülkemiz topraklarının büyük bir çoğunluğunda 

önemli bir sorun olan düşük organik madde seviyesinin yükseltilmesinde önemli işlevleri olabileceği 

düşünülmektedir. 
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ZEOLİT, DİATOMİT VE POMZA UYGULAMALARININ KİL VE KUMLU TIN TEKSTÜR 

SINIFINDAKİ TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

 

Hafize NALBANT1    Duygu BOYRAZ2  

ÖZET 

Bu çalışma, uygun olmayan fiziksel özelliklere sahip olan kil ve kumlu tın  tekstür sınıfındaki iki farklı toprağa zeolit (%0-1,25-2,5 ve 5), 

diatomit (%0,-0,5- 1 ve 2) ve pomza (%0- 5- 10 ve 20) kontrol dâhil 4 farklı dozda hacimsel olarak karıştırılmış ve Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme sonunda kil tekstür sınıfındaki toprağın tarla kapasitesini zeolitin %2,5 ve pomzanın 

%20 dozunun arttırdığı, solma noktasını diatomitin %2 dozunun en fazla arttırdığı bulunmuştur. Toplam porozite oranını diatomit uygulamasının 

arttırdığı bulunmuştur. Hidrolik iletkenliği arttırmak için pomza uygulanması önerilmektedir. Kumlu tın tekstür sınıfındaki toprağın tarla kapasitesini 

en fazla pomzanın  %20 dozunun arttırdığı, solma noktasını zeolit (%0-1,25-2,5 ve 5), diatomit (%0- 0,5- 1 ve 2) ve pomza (%0, 5, 10 ve 20)’nın tüm 

dozlarının arttırdığı belirlenmiştir. Kumlu tın tekstür sınıfındaki toprağın hacim ağırlığını en fazla diatomitin %0,5 dozunun arttırdığı saptanmıştır. 

Kumlu tın tekstür sınıfındaki toprağın geçirgenlik sınıfının ortadan orta yavaşa düşürülmesi için pomzanın %20 dozunun kullanılması 

önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: toprak düzenleyicileri, toprağın fiziksel özellikleri, toprak tekstürü 

THE EFFECTS OF ZEOLITE, DIATOMITE, AND PUMICE APPLICATIONS ON CERTAIN 

PHYSICAL PROPERTIES OF CLAY AND SANDY LOAM TEXTURED SOILS* 

ABSTRACT 

In this study, various doses of zeolite (0, 1,25- 2,5 and 5%), diatomite (0- 0,5- 1, and 2%) and pumice (0, 5, 10, and 20%) were added to 

clay and sandy loam textured soils that lacked suitable physical properties, and bulk comparisons were performed at four different doses together 

with a control. The study was conducted with two repeats according to a randomized blocks experimental design. Based on the experiments, it 

was determined that 2,5% zeolite and 20% pumice increased the field capacity of clay textured soils, while 2% diatomite resulted in the highest 

increase its wilting point. It was also determined that the use of diatomite increased the total porosity ratio. The use of pumice is recommended 

for increasing hydraulic conductivity. For sandy loam textured soils, 20% pumice resulted in the highest increase in field capacity, while all doses 

of zeolite (0-1,25- 2,5 and 5%), diatomite (0- 0,5- 1 and 2%) and pumice (0, 5, 10 and 20%) led to an increase in the wilting point. It was 

determined that 0.5% diatomite resulted in the highest increase in soil bulk density for sandy loam textured soils. The use of 20% pumice is 

recommended for decreasing the conductivity of sandy loam textured soils from medium to medium-slow. 

Key words: Soil conditioners, physical properties of the soil, soil texture1 

1.GİRİŞ 

Tarımsal üretimde yeni geliştirilen üretim ortamları olmasına rağmen, tarımın temeli toprağa 

dayanmaktadır. Tarım alanlarının yoğun ve bilinçsiz olarak kullanımı toprakta organik maddenin azlığına, toprağın 

fiziksel ve kimyasal yapısının bozulmasına neden olmakta ve tarım alanlarının verimli ve sürdürülebilir kullanılabilme 

yeteneklerini sınırlamaktadır (Gül, 2008). Toprakların içerdiği kil ve kum oranlarının azlığı ve çokluğu toprak 

sorunlarına neden olmaktadır. Topraklarda kil katmanının fazlalığı kök gelişimini ve su iletimini düşürebilir. Kil varlığı 

nedeniyle fizyolojik derinliği sınırlanmış topraklarda gerekli ıslah tedbirleri alınmalıdır. Yarayışlı su tutma kapasitesi 

ağır bünyeli topraklarda yüksek olsada fazla kilin bitkilerin kök gelişimi açısından sorunlara neden olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca kil varlığı su tutma kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Fazla kil içeren bir toprağın alt 

horizonları, bir toprağın göstermesi gereken değerin oldukça üzerinde hacim ağırlığına sahip olabilmektedir. 

Toprağın hacim ağırlığının yüksek değerlerde olması durumunda özellikle topraktaki su ve hava döngüsünü 

olumsuz yönde etkilemekte ve bitkilerin kök gelişimleri ile su iletimi ve su tutma gibi hidrojik özelliklerinde sorunlar 

görülmektedir. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi gerekmektedir (Göl ve Dengiz, 2006). Kumlu tekstüre sahip 

topraklar yüksek oranlarda kum içermektedirler. İşlemeleri kolaydır ancak bünyelerinde su tutmadıkları için devamlı 

olarak bolca sulama yapılması gerekmektedir. Bu durumda besin elementlerinin yıkanıp gitmesine neden olur. 

Böylece bu topraklar besin elementlerince fakir topraklardır (Anonim, 2010). Tüzüner ve Tınay, 1984, toprağa 1, 2, 4, 

8 ton/da düzeylerinde uygulanan zeolitin uygulama düzeyindeki artışa bağlı olarak tutulan nem miktarını önemli 

ölçüde artırdığını belirlemişlerdir. Zeolitin kumlu veya organik maddece yoksun, açık alan ve dışarıdan beslemeye 

                                                           
 


 Doktora tezinden türetilmiştir. Doktora tezi NKUBAP.00.24.DR.10.04 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak desteklenmiştir. 
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dayalı fidan üretim sistemlerinde kullanılmasıyla ciddi gübre tasarrufu sağlayacağı tahmin edilmektedir (Ertiftik, 

1998). Şahin ve ark., 2006, bahçe kültürü ortamında toprağa eklenen pomzanın toprağın fiziksel özelliklerine etkisini 

incelemişlerdir. Farklı çaplardaki pomzayı (<4 mm, <8 mm ve 4-8 mm) hacimsel olarak (%10, 20, 30, 40, 50) iki çeşit 

toprağa karıştırmışlar ve sonuçlara göre pomzanın artan oranı ve artan boyutuna göre toplam gözenekliliğin arttığını 

tespit etmişlerdir. Aksakal ve ark., 2011, kumlu tın tekstür sınıfındaki toprakta diatomit uygulaması ile tarla 

kapasitesinde artış sağladığı ve bu artışın kum tekstürlü topraklarda %30 diatomit uygulamasının kontrole göre 

%48,78 oranında olduğunu rapor etmişlerdir. Toprakların fiziksel özelliklerinin geliştirilerek strüktür stabilitelerinin 

arttırılması toprakta iletkenliğin artışına, profilde normal su rejiminin düzelmesine ve bitkiye elverişli duruma 

gelmesine olanak sağlamaktadır (Munsuz, 1973). Bu nedenle ülkemizde kolay bulunabilen ve maliyeti düşük olan 1 

adet organik kaynaklı toprak düzenleyicisi ile 2 farklı inorganik toprak düzenleyicilerinin farklı dozlarının 

uygulanmasıyla; ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin yetiştiriciliğinde ve/veya saksı, sera, fide, fidan 

yetiştiriciliğinde uygun olmayan fiziksel özelliklere sahip toprakları hangi düzenleyici ve/veya uygulama dozlarının 

iyileştirdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre saksı denemesi olarak yürütülen çalışma, zeolit (%0-1,25-2,5 ve 5), 

diatomit (%0-0,5-1-2) ve pomza (%0, 5, 10, 20) topraklara kontrol dâhil 4 farklı dozda hacim esasına göre 1,2 kg’lık 

saksılara karıştırılmıştır ve 2 tekerrürlü olarak sürdürülmüştür. Girdilerden zeolit 1 mm’den küçük boyutta, diatomit 

toz halde uygulanmıştır. Pomza 0-4 mm boyutunda temin edilmiş ve saksılara uygulanmıştır. 

Toprak örnekleri 0-20 cm derinlikten alınmıştır ve 4 mm’lik elekten elenerek saksılara konmuştur. Analizler 

için 2 mm’lik elekten elenmiştir. Tane büyüklüğü dağılımı (Tekstür); hidrometre metoduna göre saptanmıştır 

(Bouyoucous, 1951). Tekstür sınıflarının isimlendirilmesinde tekstür üçgeninden faydalanılmıştır (Anonim, 1993). 

Kireç tayini; hacimetrik kalsimetre metodu ile tayin edilmiştir (Sağlam, 2008). pH; saturasyon çamurunda pH metre ile 

ölçülmüştür (Kacar, 1995). Hacim ağırlığı; Black, 1965 ile belirlenmiştir. Toplam por; Cangir, 1991’de verilen yöntem 

ile yapılmıştır. %Tuz; saturasyon çamurundan elektriksel iletkenliğe bağlı olarak kondaktivimetre aletinde okunan 

değerden hesaplanmıştır. (Kacar, 1995). Hidrolik iletkenlik; Tüzüner, 1990’de verilen yöntemle belirlenmiştir. Toplam 

azot miktarı (%); Kjeldahl metodu ile tayin edilmiştir (Sağlam, 2008). Organik madde miktarı (%); Modifiye Walkley 

Black Yaş Yakma yöntemi ile (Kacar, 1995) belirlenmiştir. Tarla kapasitesi ve solma noktası analizleri; Veihmeyer ve 

Hendrickson, 1949’a göre belirlenmiştir. Yapılan deneme sonunda elde edilen bulgular için tesadüf blokları şeklinde 

düzenlenmiş bölünmüş parseller deneme deseninde Düzgüneş, 1963 ve Yurtsever, 1984’e göre varyans analizi 

yapılmış, önemli olan farklar için Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile gruplar belirlenmiştir. Denemeye ait varyans 

analizleri bilgisayarda SPSS 16,0 paket programıyla yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kil tekstür sınıfında olan NH1 toprağının tane büyüklük dağılımı %17,93 kum, %20,21 silt ve %61,86 kil 

olarak bulunmuştur. Tarla kapasitesi %41,01, solma noktası değeri %22,65, hacim ağırlığı 1,37 gr/cm3, toplam 

porozite oranı %49,07 ve hidrolik iletkenliği 0,41 cm/h olarak bulunmuştur. Toprak reaksiyonu 7,93, tuzluluğu 

%0,09, kireç oranı %2,58 ve organik madde içeriği %1,45 olarak bulunmuştur.  Kumlu tın tekstür sınıfında olan NH2 

toprağının tane büyüklük dağılımı %64,64 kum, %16,57 silt, %18,79 kil olarak bulunmuştur. Tarla kapasitesi %27,11, 

solma noktası değeri %15,21, hacim ağırlığı 1,27 gr/cm3, toplam porozite %50,78 ve hidrolik iletkenliği 5,88 cm/h 

olarak bulunmuştur. Toprak reaksiyonu 6,40, tuz oranı %0,06, kireç miktarı %0,04 ve organik maddesi %1,85 olarak 

bulunmuştur. 

NH1 ve NH2 topraklarına uygulanan zeolit, diatomit ve pomza düzenleyicilerinin ve farklı dozlarının 

toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri yapılan varyans analizi ve Duncan testine göre değerlendirilmiş ve 

istatistikî sonuçları Çizelge 1 ve 2’ de verilmiştir. 

Uygulanan düzenleyicilerin NH1 ve NH2 topraklarının tarla kapasitesine etkisi incelendiğinde; kil tekstür 

sınıfındaki NH1 toprağının tarla kapasitesini pomzanın %20 dozunun istatistikî olarak en iyi arttırdığı bulunmuştur. 

Ayrıca zeolitin %2,5 dozunda da yüksek oranda bir artış saptanmıştır. (Şekil 1). Özdemir ve ark., 2005’da %40,2 kil 

oranına sahip toprağa zeolit uygulayarak tarla kapasitesinde artış sağladıklarını bildirmişlerdir. Pomzanın tarla 

kapasitesini arttırdığını Dündar, 2009’da bildirmiştir. Bu çalışmada tarla kapasitesinde kontrol grubuna göre pomzanın 

%20 dozunun %10,39 oranında artış sağladığı ve zeolitin %2,5 dozunun ise %9,34 oranında artış sağladığı 

hesaplanmıştır. Kil tekstür sınıfındaki NH1 toprağının tarla kapasitesine düzenleyici ana etkisi istatistikî olarak 

önemsiz bulunmuştur. 
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Çizelge 1. Farklı dozlarda zeolit, diatomit ve pomza uygulanmış kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağının bazı fiziksel analiz sonuçlarının Duncan testi 

ile değerlendirilmesi 

 

DA: Düzenleyici Adı; DD:Düzenleyici Dozu; TK:Tarla Kapasitesi; DAE: Düzenleyici Ana Etkisi; SN: Solma 

Noktası; HA: Hacim Ağırlığı; TP: Toplam Porozite; Hİ: Hidrolik İletkenlik 

 

Şekil 1. Düzenleyici dozlarının kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağın tarla kapasitesi ve solma noktasına etkisi 

Çizelge 2. Farklı dozlarda zeolit, diatomit ve pomza uygulanmış kumlu tın tekstür sınıfındaki (NH2) toprağının bazı fiziksel analiz sonuçlarının 

Duncan testi ile değerlendirilmesi 
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DA: Düzenleyici Adı; DD:Düzenleyici Dozu; TK:Tarla Kapasitesi; DAE: Düzenleyici Ana Etkisi; SN: Solma 

Noktası; HA: Hacim Ağırlığı; TP: Toplam Porozite; Hİ: Hidrolik İletkenlik 

Kumlu tın tekstür sınıfındaki NH2 toprağının tarla kapasitesi üzerine düzenleyicilerin etkisi; pomzanın %20 

dozunun istatistikî olarak tarla kapasitesini en yüksek oranda arttırdığı bulunmuştur. Pomzanın %10 dozunun da tarla 

kapasitesinde önemli bir artış sağladığı saptanmıştır. Pomzanın %20 dozu kontrole göre %23,83 oranında tarla 

kapasitesini en fazla arttırdığı hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Dündar, 2009’ın pomza uygulamasıyla toprakların tarla 

kapasitesi değerini arttırdığını bildirdiği çalışmayla da desteklenmektedir. Toprak özelliklerinden olan tarla 

kapasitesine NH2 toprağına uygulanan düzenleyicilerin ana etkisi önemli bulunmuştur. Buna göre istatistikî olarak 

pomzanın tarla kapasitesini en yüksek oranda arttırdığı bulunmuştur (Çizelge 2). 

Toprakların solma noktası değerleri istatistikî olarak incelendiğinde; NH1 toprağının solma noktasında 

düzenleyici dozlarının etkisi diatomitin %2 dozunda en çok artış sağladığı bulunmuştur. Zeolitin %2,5 ve %5 

dozlarında da istatistikî olarak önemli bir artış sağladığı belirlenmiştir. Özdemir ve ark., 2005’da zeolit uygulaması ile 

solma noktasında artış olduğunu rapor etmişlerdir. Solma noktasında kontrol grubuna göre diatomitin %2 dozu 

%26,84 arttırdığı ve zeolitin %2,5 ve 5 dozlarının sırasıyla; %24,33 ve %23,97 oranlarında arttırdığı hesaplanmıştır. 

NH2 toprağının solma noktası üzerine yapılan varyans analizi sonucunda istatistikî olarak düzenleyici 

dozların etkisi önemli (p<0,01) bulunmuştur. Düzenleyici ve dozlarında artışlar %19,92 ila %35,44 değerleri arasında 

olduğu hesaplanmıştır. Her iki toprağın solma noktasına düzenleyici ana etkisi istatistikî olarak önemli bulunmamıştır. 

Toprakların hacim ağırlığı üzerine düzenleyicilerin etkisi incelendiğinde; kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağın 

hacim ağırlığına düzenleyici ve dozlarının birlikte etkisi istatistikî olarak değerlendirildiğinde önemli ve en fazla 

azalışın %20 pomza dozunda olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Şekil 2). Yine pomzanın %10 dozunda önemli bir azalış 

saptanmıştır. Bu sonuç pomzanın hacim ağırlığının düşük ve saksıya 120 ve 240 g (1,2 kg saksıda) gibi yüksek 

miktarda uygulanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Noland et al., 1992 pomzanın birçok fiziko-

kimyasal özelliği iyileştirebileceğini ve Şahin ve ark., 2001’da perlit:pomza karışımında hacim ağırlığında önemli 

sayılabilecek azalıştan bahsetmişlerdir. Ayrıca Dündar, 2009’da pomza kullanımının hacim ağırlığını düşürdüğünü 

bildirmiştir. Düzenleyici ana etkileri de istatistikî olarak önemli (p<0,05) bulunmuştur. Buna göre en iyi azalış pomza 

ve diatomit uygulamalarında görülmüştür. 

 

Şekil 2. Düzenleyici dozlarının kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağın hacim ağırlığına etkisi 

Kumlu tın tekstür sınıfındaki (NH2) toprağın hacim ağırlığı üzerine düzenleyici dozlarının etkisi istatistikî 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Diatomitin %0,5 dozunun hacim ağırlığını en fazla arttırdığı bulunmuştur (Şekil 

3). Hacim ağırlığına düzenleyici ana etkisi istatistikî olarak en iyi artışı sağlayanın diatomit olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Düzenleyici dozlarının kumlu tın tekstür sınıfındaki (NH2) toprağın hacim ağırlığına etkisi 

Diğer toprak fiziksel özelliklerinden biri olan toplam porozite üzerine düzenleyicilerin etkileri 

incelendiğinde NH1 toprağına düzenleyici dozlarının etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Diatomitin 

%0,5 dozu istatistikî olarak toplam poroziteyi en fazla arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca pomzanın %10 ve 20 dozlarının 

poroziteyi arttırdığı (Şekil 4) belirlenmiştir. Kil testür sınıfındaki toprakta kontrole göre %0,5 diatomitin toplam 

porozitede %7,44 artış sağladığı hesaplanmıştır. Porozite için düzenleyici ana etkisinin de istatistikî olarak (p<0,05) 

önemli olduğu ve %61,86 kil içerikli toprakta diatomitin poroziteyi en yüksek oranda arttırdığı bulunmuştur. 

 

Şekil 4. Düzenleyici dozlarının kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağın toplam porozitesine etkisi 

NH2 toprağının toplam porozitesine düzenleyicilerin etkisi değerlendirildiğinde; düzenleyici doz ve ana 

etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur. 

Bir diğer toprak özelliklerinden biri olan hidrolik iletkenlik değerlendirildiğinde; NH1 toprağına uygulanan 

düzenleyicilerin hidrolik iletkenlik üzerine dozları ve ana etkisi incelendiğinde istatistikî olarak önemli bulunmuştur 

(p<0,01). Pomzanın %5 ve 10 dozları ile zeolitin %5 dozunun hidrolik iletkenliği arttırdığı görülmüştür (Şekil 5). 

Pomza (%5 ve %10) uygulaması yavaş olan geçirgenlik sınıfını orta sınıfa, %5 zeolit uygulaması ise orta yavaş 

geçirgenlik sınıfına yükseltmiştir. Düzenleyici ana etkisi için hidrolik iletkenlikte en fazla artışı pomza ve zeolitin 

sağladığı istatistikî olarak bulunmuştur. 
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Şekil 5. Düzenleyici dozlarının kil tekstür sınıfındaki (NH1) toprağın hidrolik iletkenliğine etkisi 

NH2 toprağının hidrolik iletkenliğine düzenleyicilerin etkileri değerlendirildiğinde; düzenleyici dozlarının 

hidrolik iletkenlik üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (p<0,01). Pomzanın %20 dozunun hidrolik 

iletkenliği en fazla azalttığı bulunmuştur (Şekil 6). Pomzanın %20 pomza uygulaması orta olan geçirgenlik sınıfını orta 

yavaşa düşürmüştür. Hidrolik iletkenlik için düzenleyici ana etkisi istatistikî olarak değerlendirildiğinde önemsiz 

bulunmuştur. 

 

Şekil 6. Düzenleyici dozlarının kumlu tın tekstür sınıfındaki (NH2) toprağın hidrolik iletkenliğine etkisi 

3.SONUÇ 

Çalışmada kullanılan kil tekstür sınıfındaki toprak ince (ağır) bünyeli, kumlu tın tekstür sınıfındaki toprak orta 

kaba bünyeli toprak olarak (Cangir, 1991) sınıflandırılmaktadır. Düzenleyicilerin ekonomik değerleri göz önüne 

alınarak düzenleyici ve dozlarının uygulamalarını ifade etmek gerekirse; ince ve orta kaba bünyeli toprakların genel 

özellikleri irdelendiğinde diatomit ve pomzanın ince bünyeli toprağın hacim ağırlığını düşürdüğü saptanmıştır. Orta 

kaba (kumlu tın) bünyeli toprağın hacim ağırlığında diatomitin artış sağladığı saptanmıştır. İnce (kil) bünyeli toprağın 

toplam porozitesini arttırmak için diatomitin uygulanabileceği belirlenmiştir. Tarla kapasitesindeki artışın toprakta 

tutulan nem miktarını arttırması ve bu nem miktarının artışı toprağın faydalı su kapasitesini direkt etkileyen öğelerden 

biri olması nedeniyle tarla kapasitesinde artış olması tercih edilen bir durumdur. İnce ve orta kaba bünyeli 

topraklarının tarla kapasitesi değerini yükseltmek için pomzanın %20 dozunun uygulamada önerilebilecek miktar 

olduğu bulunmuştur. 
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HÜMİK ASİT DOZLARININ ŞEKER PANCARININ VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ 

Dr. Ertuğrul KARAŞ1,  Mahmut BAYRAM1  Halil AYTOP1 

Özgür ATEŞ2  Gülser YALÇIN3  Didem ÖZEN1 Kadriye TAŞPINAR1 

ÖZET 

Eskişehir koşullarında kireçli, ağır bünyeli toprakta uygulanan hümik asit dozlarının şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi 

araştırılmıştır. Ekim, Nisan ayında 5 x 50 m boyutlarında 250 m2’lik blok parsellere sıra arası 45 ve sıra üzeri 8 cm olacak şekilde mibzerle 

gerçekleştirilmiştir. Damla sulama yöntemiyle gerçekleştirilen sulamada konular 0, 1, 2, 4 ve 8 litre hümik asit dozları sulama suyuyla 

uygulanmıştır. Üst gübre olarak uygulanan toplam Azot miktarı 15 kg/da olarak tüm parsellere eşit miktarda fertigasyon şeklinde verilmiştir. 

Sulamalar, yıl içerisinde Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren haftalık programla gerçekleştirmiş, her sulamada 50 mm olmak üzere toplam 

500 mm sulama suyu uygulanmıştır. Hasat, 15 Ekim’den sonra her bir parsel içerisinde 2 m2’lik 30 adet parsel alanları oluşturularak 

gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen bu parsellerde verim ve şeker oranları tayin edilmiş; sonuçlar T testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre uygulanan hümik asit dozlarının verim üzerinde istatistik olarak farkı kontrole göre ortalama % 23,71 olurken, hümik asit dozlarının şeker 

oranı üzerinde etkisi olmamıştır.  

Anahtar kelime: Şeker pancarı, hümik asit, verim, kalite 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF YIELD AND QUALITY OF HUMIC ACID ON SUGAR BEET 

The effects of different rates of humic acid on yield and quality of sugar beet were investigated at a calcareous, heavy textured soil at 

Eskişehir condition. Sugar beet was planted to the plots (5x50m) using a drill with 45 cm space between rows and 8 cm space on lines at April. 

Thinning was done at the period of three and four leaf stages of the plant as number of 9000 plants per 1000 square meter of the plot. Humic 

acid was applied as 0, 1, 2, 3, 4 and 8 liter with irrigation system. Nitrogen was applied as 15 kg N/da to the whole plots. The irrigation scheduling 

was done from the third week of the June as weekly with 50 mm for each time and total 500 mm water was applied through plant growth. 

Harvest was done after middle of the October preparing having 2 square meter areas and number of 30 parcel units at the each block. Yield and 

quality rates of sugar beet were obtained and the results were compared by T test. According to the results, the mean yields of humic acid doses 

are bigger than control about 23.71 %. There is not any significant difference for the amount of application rate of humic acid on quality of sugar 

beet. 

Key words: humic acid, quality, sugar beet, yield 

1.GİRİŞ 

Topraklarda organik maddenin varlığı verimliliği etkileyen faktörlerin başında gelir. Yetersizliği halinde 

organik orijinli hayvansal (ahır gübreleri vb) veya bitkisel kaynaklı (kompost vb) çeşitli maddelerin kullanımı ile bu 

ihtiyaç karşılanmaya çalışılır. Organik madde ihtiyacını karşılamak üzere leonardit kaynaklı maddelerin bitki 

beslemede kullanımı, ülkemizde giderek artmaktadır. Türkiye tarım topraklarının % 85’i bazik reaksiyonlu, % 94’ü 

organik madde bakımından fakir, % 58’i kireçlidir (Güçdemir, 2006). Bu sebeple çeşitli bitki besin maddelerinin 

yetersizliğine bağlı verim ve kalite düşüklükleri söz konusudur. Organik gübrelerin toprağın fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinde olumlu etkileri yanında mikroorganizmaların ayrışma ve parçalanmalarındaki rolleri hakkında 

çeşitli araştırmalar vardır. Türkiye topraklarının organik madde ihtiyacını bilinen hayvansal ve bitkisel kaynaklı 

gübrelerle karşılamak pratik olarak mümkün değildir. Bu amaçla kömürün ayrıştırılması sırasında çıkarılan 

leonarditten elde edilen humik asitin organik madde ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamada birer alternatif 

olabileceği hakkında görüşler vardır. Hatta bu konuda çeşitli araştırıcıların (Gezgin ve ark. 2012, Karaman ve ark. 

2012) çeşitli bitkilerde humik asit kullanımı sonucu verim artışları sağlandığı ifade edilirken en iyi uygulama zamanı 

meyve bahçelerinde sonbahar veya erken ilkbaharda, tarla, sera ve diğer bitkilerde ekim/dikim esnası veya hemen 

öncesidir (Gezgin ve ark. 2012). Hümik maddeler, özellikle kil ve kireç kapsamı yüksek olan ve bu nedenle başta 

çinko, demir olmak üzere bazı bitki besin maddelerinin alınabilirliği yönünden önemli problemler çıkan ülkemizde 

topraklarında, besin elementi alınabilirliğinin artırılması ve bazı alanlarda toksitite problemlerinin regüle edilmesi 

açısından önemli bir alternatiftir. Örneğin, Türkiye topraklarında yarayışlı çinko miktarları ile toprakların organik 

madde kapsamları arasında doğrusal ilişki (Y=0.16+0.362 X) istatistiki yönden önemli ve olumlu bulunmuştur 
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(Karaman ve ark. 2012).Türkiye’de çinko noksanlığı belirlenen toprakların % 82.5’unda organik madde miktarının % 

2’den az olduğu saptanmıştır (Eyüpoğlu ve ark. 1998). 

David et. al. (1994) tarafından 0, 640, 1280 ve 2560 mg/l hümik asidin sera ortamında sınırlı besin içeriğine 

sahip çözeltide yetiştirilen domates fidelerinin büyümesine ve besin alınımına olumlu etkileri olduğu rapor edilmiştir. 

Dursun ve ark (1999) tarafından hümik asitin 50, 100, 150 ve 200 ml/l’lik konsantrasyonlarının domates ve patlıcan 

fidelerinin makro ve mikro besin içeriklerinin bitkilerin yaprak sayılarını, yaprak alanlarını, kök ve gövdelerin yaş ve 

kuru ağırlıklarını belirgin bir şekilde arttırdığı kaydedilmiştir. Bidegain et. al. (2000), toprağın N konsantrasyonu ve 

bitkilerin N alınımı kontrol grubuna göre belirgin olarak artmıştır. Kimyasal ve mikrobiyal yollardan bozunmaya 

uğramış kavak talaşından elde edilen hümik maddelerin delice otu bitkisinin (Lolium temulentum L.) yapraklarında 

artan P konsantrasyonu sonucunda yaprak kuru ağırlığının da arttığı kaydedilmiştir. Sharif et. al. (2002) 

çalışmalarında, toprak içeren saksıların içerisinde yetiştirilen mısır (Zea mays L.) fidelerine 0, 50, 100, 150, 200, 250 ve 

300 mg/kg oranındaki linyit kömüründen türevli hümik asitle birlikte N, P ve K uygulamışlar; 50 ve 100 mg/kg 

eklenen hümik asitin, mısır bitkisinin gövdelerinde sırasıyla % 20’lik ve % 23’lük artışa sebep olduğunu rapor 

etmişlerdir. Kaya ve ark. (2005) tohuma çinko ve yapraktan humik asit uygulamalarının ekmeklik buğdayda verim ve 

bazı özelliklere etkilerini belirleyebilmek amacıyla, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama 

Çiftliğinde 1998-2000 yılları arasında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Bezastaja ve Gün-91 ekmeklik buğday çeşitlerinin 

kullanıldığı çalışmada çinkolu gübre ekimle tohuma, humik asit içeren yaprak gübresi ise yabancı ot ilacı ile birlikte 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; birinci yıl en yüksek tane verimi çeşitlerin ortalaması olarak 510.4 kg/da ile 

çinko ve hümik asitin birlikte uygulanmasından elde edilmiş olup, bunu 509.5 kg/da ile hümik asit, 503.0 kg/da ile 

çinko ve 434.2 kg/da ile kontrol uygulaması izlemiştir. İkinci yılda da benzer sonuçlar alınmış, kontrol uygulamasında 

474.9 kg/da olan tane verimi çinko uygulaması ile 501.7 kg/da, hümik asit uygulaması ile 528.1 kg/da ve çinko ile 

hümik asitin birlikte uygulanması ile 537.5 kg/da’a yükselmiştir. Tane verimi yönünden her iki yılda da Gün-91 çeşidi 

en iyi sonuçları vermiş ve çinko ile yaprak gübresinin tek başına ya da birlikte uygulanmaları kontrole göre birim alan 

tane verimini arttırmıştır. Salman et. al (2005), karpuz Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai hibritlerinin ürün 

miktarında ve kalitesinde belirgin olmak üzere, hümik asit uygulanan karpuzların ortalama uzunluğunda, çap ve 

ağırlığında artışlara neden olduğu rapor edilmiştir. Ferrara et. al. (2007), topraktan ve kompostan elde ettikleri hümik 

asidi üzüm (Vitis vinifera L.) bitkilerine yapraktan uyguladıklarında, hümik asidin ürün miktarını ve niteliğini kontrol 

gruplarına göre oldukça olumlu etkilediğini saptamışlardır. Topraktan elde edilen hümik asidin 5 ve 20 mg/l 

konsantrasyonlarda uygulanması sonucu asmalardan ortalama olarak sırasıyla 32.2 ve 29.9 kg üzüm elde edilirken, 

hümik asit verilmeyen kontrol grubunda ise bu miktar sadece 28.2 kg olarak ölçülmüştür. Her iki çeşit hümik asidin 

de asmalara verilmesi, üzüm tanelerinin boyunda, çapında ve ağırlığında belirgin artışlar yaratmıştır. Ergönül (2011), 

ayçiçeği çeşitlerine uygulanan hümik asit ve leonarditin verim, verim öğeleri üzerine etkilerini araştırdığı denemede 

organik gübre olarak pelet seklinde leonardit (biyoorganik SR), sıvı hümik asit (biyo-humus) ve kimyasal ticari gübre 

olarak üre, DAP kullanılmıstır. Sanbro ve Oleko ayçiçeği çeşitleri bitki materyali olarak kullanılmıştır. Ayçiçeği 

çeşitlerinde kullanılan farklı gübre uygulamalarının verim ve birçok verim öğesi üzerine etkileri istatistiksel bakımdan 

önemli bulunmuş; kullanılan çeşitler açısından ise önemli farklılıklar gözlenmemiştir. En genis tabla çapı leonardit + 

gübre uygulaması yapılan parselde 19.43 cm olarak belirlenmiştir. Bitki sayısı en fazla hümik asit uygulamasında 

13.21 adet olarak tespit edilmiştir. En yüksek tohum verimi leonardit+gübre uygulamasında 198.61 kg/da olarak 

kaydedilmiştir. En yüksek bin tane ağırlığı olarak hümik asit+gübre uygulaması yapılan parsellerde 64.96 g ve en 

düşük bin tane ağırlığı leonardit uygulamasında 61.28 g olarak saptanmıştır. Kabuk oranı ise en yüksek 

leonardit+gübre uygulamasında % 30.89 olarak belirlenmiştir. Ayçiçeği bitkisinin tarımında organik gübre 

uygulamalarının bitkinin verim ve verim öğelerinde artış sağladığı, toprağın kimyasal ve fiziksel durumunu iyileştirdiği 

kaydedilmiştir. Yılmaz ve ark.(2012) farklı demir bileşikleri ve TKİ Humas uygulamalarının ıspanak bitkisinin demir 

alımı ve gelişimine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonunda uygulama konuları arasındaki etkiler farklı olmakla 

birlikte bitki beslenmesi, ekonomik olması ve verim artışı sebebiyle FeSO4. 7H2O+250 ppm humik+fulvik asit sağlayan 

TKİ Humas’ın FeEDDHA’ya alternatif olarak tercih edilebileceğini ifade etmişlerdir. Saltalı ve Eryiğit (2012) farklı hümik 

asit uygulamalarının toprakların alınabilir fosfor içeriğine ve arpa bitkisinin fosfor alımına etkilerini araştırmışlardır. Üç 

tekrarlamalı olarak yürütülen araştırmada 0, 30, 60, 90 kg/da dozlarda katı hümik asit ile 10 kg/da P205 ve 8 kg/da 

azot toprağa uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre hümik asit uygulaması, hiç uygulama yapılmayan duruma 

göre bitkinin biyokütlesini istatistik olarak önemli düzeyde artırmıştır. Kaptan ve Aydın (2012), humik asidin pamuk 

gelişimi ve kalite özelliklerine etkilerini araştırdıkları çalışmada katı hümik asit (% 65 HA) 0-200-400 kg/ha olarak 

ekim öncesi toprağa uygulanmıştır. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitki besleme dengesi üzerine yapılan 

analizlerde bitkinin morfolojik verim, bazı lif kalite parametreleri üzerine hümik asidin etkileri olumlu bulunmuştur. 

Bu çalışma, sulama suyu ile farklı dozlarda uygulanan humik asidin şeker pancarının verim ve kalitesine 

etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. 

  



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

222 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları biriminde 

yürütülmüştür.  

Araştırma yürütülen alanın toprak özellikleri Çizelge 2.1’de, denemede kullanılan parsel düzeneği Şekil 

2.1’de, kullanılan sulama suyun bazı kimyasal özellikleri Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1. Deneme yeri topraklarının bazı özellikleri 

Toprak 

Derinliği 

(cm) 

 

Saturasyon 

% 

PH 

 

EC 

dS/m 

Toplam 

Tuz 

% 

CaCO3 

% 

Organik 

Madde 

% 

P2O5 

kg/da 

K2O 

kg/da 

0 - 30  72 - C 7,78 2,34 0,12 8,77 2,19 2,11 134,57 

30 - 60  72 - C 7,86 1,88 0,10 10,23 1,85 2,08 128,45 

60 - 90  67 -CL 7,95 2,27 0,12 21,19 1,66 1,96 133,51 

 

Çizelge 2.2 Sulamada kullanılan suyun bazı analiz sonuçları 

Katyonlar 

(meq/l) 

Anyonlar 

(meq/l) 

Diğer bazı analiz sonuçları 

Na+ 2.65 CO3
-- 0.0 pH 7.4 

K+ 0.03 HCO3
- 4.40 EC     (dS/m) 1.00 

Ca++ 4.15 Cl- 1.45 B         (mg/l) 0.0 

Mg++ 4.90 SO4
-- 5.88 RSC - 

Toplam 11.73  11.73 SAR 1.24 

 

Araştırma, Şekil 2.1’de detayları verilen blok parseller tesis edilerek ve tekrarlamasız olarak yürütülmüştür. 

Her bir konu için parsel boyutları 5x50=250 m2 olarak tesis edilmiş; lateral hatlar 90 cm’de bir yerleştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan damla sulama sistemi; pompa birimi, kontrol birimi ve su iletim hatlarından meydana gelmiştir. 

Sistemde ana boru hattı 75 mm çaplı, 6 Atm. basınca dayanıklı PE borular, lateral hatlarda 17 mm çapında, 40 cm 

damlatıcı aralıklı, 1 atm işletme basıncında 1.6 l/h debili, lateral üzerine boylamasına geçik (inline) damlatıcılar 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.1. Denemede kullanılan parsel düzeni 

 

Deneme konuları Çizelge 2.3’de verildiği gibi parsellere 15 kg/da saf azot ile birlikte 0, 1, 2, 4 ve 8 litre/da 

humik asit uygulanmıştır. Azotlu gübre konuları üre formunda (% 46 N) ve parsellere sulama suyu ile dört eşit, hümik 

asit ise iki eşit uygulamada verilmiştir. 
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Çizelge 2.3. Yürütülen denemenin konuları 

Humik asit miktarı (litre/da) 
Azot miktarı 

(kg/da) 

0 (kontrol) 15 

1 15 

2 15 

4 15 

8 15 

 

Araştırmada KWS Türk A.Ş.’nin Isella şeker pancarı çeşidi kullanılmıştır. Çok yüksek kök ve şeker verim 

potansiyeline sahip NZ tipi bir çeşit olan İsella, Rhizomania ve küllemeye yüksek derecede dayanıklıdır. Toprak 

ayırımı yapmaksızın çok hızlı gelişim gösterdiğinden geç ekim dönemlerinde de çok yüksek şeker ve verim 

potansiyeline sahiptir. Koyu yeşil ve dik yaprakları ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Şişman boyunlu gövde 

yapısı ile diğer çeşitlerden hemen kendini ayırır. Sökümde uygun rutubette üzerinde toprak tutmaz. Arıtılmış şeker 

içeriği ve usare safiyeti çok yüksektir. 

Araştırmada leonardit kaynaklı, toplam organik maddesi % 13, toplam humik+fulvik asit oranı % 18, pH=8-

10 olan sıvı materyal (Black Strong Hum-Vet) kullanılmıştır. 

Araştırmada deneme yeri olarak seçilen arazi erken ilkbaharda (Mart) pullukla derin sürülerek, diskaro ve 

kazayağı ile ikinci kez işlenmiştir. Ekim öncesi 15 kg/da 15-15-15 gübresi araziye karıştırılarak uygulanmıştır. Bitki 

çıkışları gerçekleştikten sonra 3-4 yapraklı dönemde tekleme ve birinci ara çapası yapılmış; ikinci ara çapası bundan 

20 gün sonra yapılmıştır. Denemede programlı sulamalar 15 Haziran’da başlatılmış, 15 Eylül’e kadar haftalık 

programla devam ettirilmiştir. Yetişme periyodu süresince her sulamada 50 mm olmak üzere 10 sulamada toplam 

500 mm sulama suyu uygulanmıştır. Azotlu gübreleme uygulamaları ikinci haftadan itibaren dört haftada 

uygulanmıştır.  

Denemenin hasadı, bitkinin vejetasyon süresi olan 180 günü tamamladıktan sonra 15 Ekim’de 

gerçekleştirilmiştir. Hasatta 2x1 m boyutlarında hasat çemberi kullanılmış; hasat edilen 30 adet örnekleme alanında 

parsel verimleri ve bitki sayıları belirlenmiştir. Örnekleme alanından alınan yeteri kadar şeker pancarı numunesi 

poşetlere doldurulmuş, etiketlenerek şeker analizleri için laboratuarda ICUMSA (1958)’de belirlenen yönteme göre 

analiz edilmiştir. 

Hasat edilen verim ve şeker pancarı polar şeker sonuçları ikili karşılaştırma ile T testine tabi tutularak 

istatistik analizleri yapılmıştır. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen ortalama verim değerleri Çizelge 3.1’de, elde edilen ikinci derece ilişkinin 

denklemi Şekil 3.1’de, T istatistiği sonuçları Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Denemeden elde edilen verime ilişkin istatistik sonuçlar 

Uygulanan hümik asit 

(litre/da) 

Ortalama verim 

(kg/da) 

Standart sapma 

(kg/da) 

CV 

% 

Kontrole göre 

verim farkı % 

0 (kontrol) 9236 1520 16,46 - 

1 11051 2304 20,85 19,65 

2 11420 1640 14,36 23,65 

4 11973 3288 27,46 29,64 

8 11557 1545 13,37 25,13 
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Şekil 3.1. Uygulanan hümik asit miktarına karşılık elde edilen verimlerin ilişkisi 

 

Çizelge 3.2. Denemede şeker pancarı verimlerine ait T istatistikleri 

İstatistikler 
Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

H-1 H-0 H-2 H-1 H-4 H-1 H-8 H-1 

Ortalama 11051 9236 11420 11051 11973 11051 11557 11051 

Varyans 

530760

9 

231005

9 

269052

6 

530760

9 

1081147

2 

530760

9 

238699

8 

530760

9 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson Korelasyonu 0,365  0,200  -0,056  0,069  

df 29  29  29  29  

t Stat 4,419  0,794  1,227  1,032  

P(T<=t) iki-uçlu 0,000  0,434  0,115  0,311  

t Kritik iki-uçlu 2,045   2,045   2,045   2,045  

SONUÇ FARKLIDIR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR 

 

Çizelge 3.2’de elde edilen sonuçlara göre ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin sonuçlara göre uygulanan 

hümik asit dozlarının tümü kontrol konusuna göre verim üzerinde istatistik olarak % 95 olasılıkla bir farklılık ortaya 

çıkarken, hümik asit uygulamalarının sonuçları arasında fark görülmemiştir.  

Araştırmadan elde edilen ortalama polar şeker değerleri Çizelge 3.3’te, T istatistiği sonuçları Çizelge 3.4’te 

verilmiştir. 

Çizelge 3.3. Denemeden elde edilen şeker oranlarına ilişkin istatistik sonuçlar 

Uygulanan hümik asit (litre/da) 
Ort. Şeker oranı 

% 
Standart sapma (kg/da) 

Cv 

% 

0 (kontrol) 17,36 1,65 9,52 

1 17,02 1,78 10,45 

2 17,77 1,31 7,39 

4 17,84 1,56 8,77 

8 17,28 1,70 9,82 

 

  

y = -106,3x2 + 1090,x + 9583 
R² = 0,903 
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Çizelge 3.4. Denemede polar şeker oranlarına ait bazı T istatistikleri 

İstatistikler 
Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma Karşılaştırma 

H-0 H-1 H-0 H-2 H-1 H-4 H-1 H-8 

Ortalama 17,36 17,02 17,36 17,77 17,02 17,84 17,02 17,28 

Varyans 2,73 3,16 2,73 1,73 3,16 2,45 3,16 2,88 

Gözlem 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson Korelasyonu 0,040  -0,202  0,098  0,151  

df 29  29  29  -0,642  

t Stat 0,785  -0,985  

-

2,007  0,263  

P(T<=t) iki-uçlu 0,439  0,333  0,054  0,526  

t Kritik iki-uçlu 2,045  2,045  2,045  2,045  

SONUÇ FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR FARK YOKTUR 

 

Çizelge 3.4’de örneklerin şeker oranlarına ait elde edilen sonuçlar ikili karşılaştırma ile T istatistiğine ilişkin 

bazı sonuçlar verilmiştir. Buna göre hümik asit uygulamalarının şeker pancarının polar şeker değeri üzerinde % 95 

olasılıkla etkisi yoktur. 

Araştırmadan elde edilen verime ilişkin sonuçlar, hümik asit dozlarının olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. 

Kontrol konusuna göre hümik asidin 1 litre/da uygulaması ile % 19.65, 2 litre/da ile % 23.65, 4 litre/da ile % 29,64 ve 

8 litre/da ile % 25.13 verim artışı sağlanmıştır. Uygulanan hümik asit miktarlarının verime etkisi bakımından istatistik 

olarak bir farklılık elde edilmemiştir. Bu sonuçlara göre maksimum verim için uygulanabilecek miktar 4 litre/da’ı 

geçmemesi önerilir. Ancak 4 litre/da uygulamasından elde edilen ve Çizelge 3.1’de görülen sonuçlara göre standart 

sapması 3288 kg/da ve değişim katsayısı % 27.46 olduğu da dikkate alınmalıdır. Varyasyonun büyüklüğü sebebiyle 

uygulamada bu konunun önerilmesi konusunda ihtiyatlı olmak gerekir.  

4.SONUÇ 

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde hümik asit uygulamalarının verim ve kaliteye etkisi araştırılmıştır. Uygulanan 

hümik asit miktarlarının verime etkisi kontrole göre % 19,65 ile % 29,64 arasında değişim gösterirken, hümik asidin 

uygulanan miktarlarının verime etkisi istatistik olarak önemli çıkmamıştır. Hümik asit uygulamaları ile ikinci 

dereceden kuadratik bir ilişki elde edilmiştir. 4 litre/da uygulamasından sonra verimde azalma kaydedilmiştir. 

Bununla birlikte humik asit uygulanan konuların arasında farklılığın önemli çıkmadığı görülmüştür. Bundan dolayı 

şeker pancarı yetiştiriciliğinde hümik asit uygulama miktarının 1 litre/da olarak uygulanması önerilebilir. 

Çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlar, bitkiden bitkiye uygulama dozu ile ilgili önemli farklılıklar 

görülmekle birlikte uygulamalarda toprağın organik madde kapsamı, kireç vb özellikleri dikkate alınması önerilir. 

Özellikle organik madde miktarı yetersiz bölgelerde yetiştirilen ürünler için diğer ülkelerde elde edilen sonuçlar 

dikkate alınarak uygulama alanları genişletilebilir. 
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TÜRKİYENİN FARKLI İKLİMSEL VE TARIMSAL KOŞULLARINDA ARBUSKÜLER 

MİKORİZAL MANTAR ÇEŞİTLİLİĞİNİN DNA DÜZEYİNDE BELİRLENMESİ 

Kazuki SUZUKI1  O. Can TURGAY2  M. Onur AKÇA2 

Naoki HARADA1  Masanori NONAKA1 

ÖZET 

 Toprak mantarları arasında mutualistik grupta yer alan Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF), yeryüzündeki bitkilerin %90’nından 

fazlasının kök bölgesinde doğal olarak bulunurlar ve konuk bitki köklerinin içinde ve dışında kurdukları ilişkilerden dolayı ekolojik olarak büyük 

öneme sahiptirler. Ancak Türkiye Topraklarında AMF’ların farklı coğrafik çevresel ve tarımsal koşullardaki dağılımı ve çeşitliliği konusunda çok az 

bilgi mevcuttur. Bu bilgiler çoğunlukla günümüz moleküler biyolojik teknolojilerinin gerisinde kalmış olan geleneksel yöntemlerle elde edilmiştir 

ve edilmektedir. Günümüzde modern DNA analizi teknolojilerinin mikrobiyel ekolojideki uygulamaları sayesinde toprak ve bitki DNA’sı üzerinden 

pekçok farklı fungusun kökenine inilebilmekte; topluluk yapıları analiz edilebilmekte ve dahası mikrobiyel çeşitlilik ile değişen çevresel şartlar 

arasında bağlantılar kurulabilmektedir. Ancak Türkiye’de Toprak Bilimi’nin önemli kulvarlarından birini teşkil eden Toprak Mikrobiyel Ekolojisi 

alanında yapılan çalışmalar DNA analizine dayalı güncel teknolojilerden yoksun durumdadır. Bu nedenle Türkiye Toprak Bilimine modern 

biyoteknolojik yöntem ve yaklaşımların kazandırılması ve Türkiye Topraklarına özgü AMF çeşitliliğinin gün ışığına çıkarılması ve kayıt altına alınması 

için Ankara Üniversitesi ve Japonya’nın Niigata Üniversitesi Ziraat Fakültelerinin Toprak Bölümü Laboratuvarları ortaklığında yürütülen 

araştırmaların birinde Ekim 2011 döneminde Karadeniz, Orta Anadolu ver Akdeniz Bölgesi koşullarında toprak ve bitki örneklemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin farklı iklimsel-çevresel koşullarında farklı toprak özellikleri ve tarımsal kullanımları altında yer alan 

AMF çeşitliliğini ortaya koymaktır. Üç bölgede 15 farklı lokasyondan toplanan bitki kılcal kök örneklerinden gerçekleştirilen total DNA 

ekstraksiyonu sonrasında AM fungal DNA’nın 28S LSU rDNA bölgesi nested PCR teknolojisi ile amplifiye edilmiş; TA klonlama sonrasında 

gerçekleştirilen DNA dizi analizi sonrasında 424 AMF DNA dizisi tespit edilmiştir. Elde edilen diziler uluslararası NCBI gen bankasında kayıtlı diziler 

ile karşılaştırılarak yeni ve endemik AMF türleri olduğuna işaret eden 38 farklı DNA dizisi tespit edilmiştir. DNA dizi analizleri sonrasında 

gerçekleştirilen filogenetik analizler, AMF çeşitliliği açısından Karadeniz Bölgesi diğer iki bölgeden farklı olduğuna; Akdeniz ve iç Anadolu 

Bölgesinin ise benzer bir AMF komünite yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Toprak Mikrobiyel Ekolojisi, arbusküler mikorizal fungi, DNA, topluluk yapısı, 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGAL 

(AMF) DIVERSITY UNDER DIFFERENT AGRICULTURAL CONDITIONS IN  TURKEY 

ABSTRACT 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) inhabiting almost 80% of world plants has an important role in soil-plant ecosystem. One of the 

cardinal functions of AMF is to support plant survival against to unfavorable environmental conditions. The diversity of certain AMF has been 

found to be related to soil pH, P status, salinity, plant cover and hydrological characteristics of soil. Therefore, for the last two decades, there has 

been a growing interest on ecology and diversity of these soil fungi in terms of their contribution to functions in agricultural and environmental 

systems. Although there have been several efforts to reveal agricultural benefits of AMF in Turkish soils, we are lacking of knowledge about AMF 

diversity in relation to regional changes and agricultural managements and practices. Additionaly our information has been mostly provided by 

traditional methods based on AMF spore characterization.  

Nowadays, adaptations of modern DNA technologies to soil microbial ecology has been opening the gates of soil microbial diversity 

and allowing us to understand AMF community structure in relation to changing environmental conditions. In order to improve methodology in 

the related arena of Turkish Soil Science, AMF community structure has been investigated in Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean 

Region, Turkey, under the continuing collaboration between Ankara University and Niigata University, Japan. Following total AMF-DNA extraction 

from plant root samples collected from 15 different location, the amplification of a region in the fungal LSU rDNA was conducted using a nested 

PCR protocol and 424 AMF DNA sequnces were obtained  after TA clonning step. AMF-DNA sequences were investigated through DNA data bank, 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) and 38 DNA sequences were found to be unique which might be considered as endemic. 

Phylogenetic DNA anaysis showed that AMF community structure of Black Sea Region was different from those of other regions while Central 

Anatolia and Mediterranean Regions were similar in terms of AMF community structure.  

Anahtar kelimeler: Turkey, soil microbial ecology, arbuscular myccorhizal fungi, DNA, community structure 
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TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR KAPSAMINDA TARIM 

ARAZİLERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ:  

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ 

Turgut ÖZTÜRK1  Ali UZUN 1 

ÖZET 

Tarım arazilerinin değişim ve dönüşümü ve buna bağlı kentsel yayılım, arazi kullanımı dönüşümü ile kentsel amaçlı tüketim oranının 

belli bir dönemde belli bir bölgede nüfus artış oranını geçmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Kentlerin büyümesi tarihte her zaman kentlerin 

nüfus artışı ile gerçekleşmiştir. Buna karşın günümüzde nüfus baskısının çok az olduğu veya hiç görülmediği yerlerde dahi, çeşitli nedenlerle 

kentsel yayılım görülmektedir. Bunun temel nedeni, şehir merkezlerinin dışında banliyö çevrelerinde yeni yaşam tarzlarını gerçekleştirme isteğidir. 

Ulaşım sistemlerinin kalitesi, arazi fiyatları, bireysel konut tercihleri, demografik eğilimler, gelenekler ve kültürel zorlamalar, yeni şekillenen kentsel 

alanların çekiciliği gibi faktörlerin hepsi kentsel bir alanın ne şekilde bir gelişim göstereceği üzerinde anahtar rol oynamaktadır. Tarım arazilerini 

yutarak gelişen ve saçaklar oluşturan kentler tarım arazilerinin yok olmasına neden olmaktadır. Samsun metropol merkezde son 10 yılda 

yapılaşma hızı nüfus artış hızından daha fazla gerçekleşmiştir. Bu bağlamda yapılaşma ağırlıklı ortalama olarak  % 75 oranında artarken, nüfus 

ağırlıklı ortalama olarak  % 16,0 oranında artış göstermiştir. Geçen son 10 yıl içerisinde Büyükşehir bazındaki büyüme oranı % 278 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu büyüme ile Büyükşehir bazında toplam 2.086,738 hektar tarım arazisi kaybolmuştur. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesinin 

gözde şehirlerinden Samsun metropol merkezde kentleşmeye bağlı olarak tarım arazilerindeki değişim ve dönüşüm üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Tarım arazisi, Samsun Büyükşehir 

THE CHANGE AND TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LANDS WITHIN 

APPLICATIONS FOR THE PROTECTION OF AGRICULTURAL LANDS 

THE SAMPLE OF SAMSUN METROPOLITAN AREA 

ABSTRACT 

If the transformations of land use with urban consumption rate exceed the rate of population growth in a certain region, the change 

and transformation of agricultural lands and urban sprawl could be mentioned. The growth of cities at all times realized with the increase in 

population. However, in today even in areas the population pressure is very low or never seen, urban sprawl depends on various reasons. The main 

reason is desire to perform a new life style in the outside of urban centers so suburban. All such factors as the quality of transport systems, land 

prices, individual housing preferences, demographic trends, traditions and cultural problems, attractiveness of urban areas formed the new plays a 

key role on the development of an urban area. The cities which are developing and forming  fringes by swallowing farmlands leads to the 

destruction of agricultural lands. In Samsun metropolitan in the last 10 years, construction growth rate realized more than the rate of population 

years. In this context, while constructions increasing at the rate of 75 % as a weighted average, population increased .at the rate of 16.0% as a 

weighted. In the last ten years, the growth rate of Samsun Metropolitan have been 278%. In Samsun Metropolitan with this expansion total 

2.086,738 hectares agricultural land was lost. In this study, the change and transformation of farmland depending on urbanization in Samsun 

metropolitan from favorite cities in the Black Sea Region were examined.  

Key Words: Urbanization, Agricultural lands, Samsun metropolitan 

1.GİRİŞ  

Günümüz koşullarında kentlerdeki nüfusun hızla artmaya devam etmesi, kentlerin alan ihtiyacını da 

artırmakta ve ortaya çıkan büyüme süreciyle birlikte kentler mekânda hızla yayılmaktadır. 1960’lar sonrasında 

kentsel büyüme ve saçaklanarak yayılma, dünyanın pek çok kentinin özellikle de metropoliten alanların önemli bir 

sorun alanını oluşturmuştur (Sorensen, 1999; Squires, 2002; Keiner et al., 2005; Couch et al., 2008; Pengjun, 2011).  

Kentsel büyüme sürecindeki saçaklanma; tarım arazilerinin, doğal ve çevresel olarak hassas bölgelerin yok 

oluşunu ve bölgesel açık alanların azalmasını beraberinde getirmektedir. Bu saçaklanma sürecinin gerekli önlemler 

alınmadığı takdirde çevre açısından ciddi sorunlar yaratacağı açıktır (Anonymous, 2008). 

Kentlerin oluşum ve büyümesinde etken olan faktörler 20. yüzyılda sanayileşme süreciyle birlikte 

farklılaşmış, ulaşım-iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni üretim teknikleri ile birlikte kentler arası mekânsal 

örgütlenmede dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerin yansıma bulduğu toplumsal ve ekonomik ilişkiler değişime 

uğramış, kentler giderek genişlemeye ve yayılmaya başlayarak çevre yerleşmelere doğru gelişimini devam ettirmiş 
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ve oluşan yeni örgütlenmeye paralel olarak da bazı kentsel fonksiyonlar metropoliten kentin yerleşim alanı sınırının 

dışında yer seçmeye başlamıştır. Bunun sonucunda sürekliliği olmayan, arada kullanılmayan alanların bulunduğu, 

birbirinden kopuk yerleşim örüntüleri oluşmuş ve metropoliten kentin bu yeni büyüme biçimi ‘kentsel saçaklanma’ 

olarak adlandırılmıştır (Clawson, 1962; Karataş, 2007). 

Metropol şehirlerde hızla artan nüfus ve beraberinde banliyöleşme sonucunda kırsal alanların kentsel 

alanlara dönüşmesi sürecinde yerleşmelerin çeperlere doğru yayılması kentsel saçaklanma olarak ifade edilmektedir 

(Sezgin ve Varol,2012). Glaeser and Kahn (2003)’a göre saçaklanma kentsel gelişme politikalarının bir parçası 

olmasından çok araba bağımlı yaşam tarzının bir sonucudur. 

Metropoliten alanların çeperlerindeki kentsel gelişmelerin süreksizlik içeren, düşük yoğunluklu bir 

yapılanmayla kentsel saçaklanmaya sebep olması, kentsel sürdürülebilir gelişmeye tehdit oluşturmakta ve toprak, su, 

enerji ve diğer kaynakların tüketimi ile atıkların artmasına sebep olmaktadır. Bu süreçte ekosistemin devamı için 

vazgeçilmez bir doğal kaynak olan toprak da amaç dışı kullanılarak yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır 

(Sezgin ve Varol,2012). 

Toprağın tarımsal faaliyetten başka bir amaçla kullanılması anlamına gelen “amaç dışı kullanım” nedenlerini 

temel olarak kentleşme, tarım dışı sektördeki gelişmeler, büyük altyapı yatırımları ve yönetsel nedenler olarak 

sıralamak olanaklıdır. Kentsel gelişme süreciyle birlikte kentsel alanda oluşan rantın tarımsal getiriye göre daha 

yüksek ve riskin az olması sebebiyle, tarım alanları hızla kentsel kullanımlara ve özellikle konut kullanımına 

dönüşmekte, kırsal alandaki toprak varlığına arsa stoku gözüyle bakılmaktadır. Diğer taraftan sanayi devrimi 

sonrasında tarım sektörü dışındaki diğer sektörlerin hızla gelişmesi, yeni gelişen sektörlerin alan ihtiyacının 

çoğunlukla verimli tarım topraklarından karşılanmasına neden olmuş ve tarım alanlarının kısa vadedeki ekonomik 

katkısının gelişen sektörlere göre düşük kalması da tarım toprağı kaybını hızlandırmıştır. Kentlerdeki altyapı ve ulaşım 

hizmetleri sunumunda daha çok maliyet unsuru göz önünde bulundurulduğundan genellikle tarıma elverişlilik 

faktörü ihmal edilerek en ucuz çözümler tercih edilmekte, bu doğrultuda inşa edilen altyapı yatırımları sadece 

kurulduğu alanları tarım dışına itmekle kalmayıp aynı zamanda çevresinde de büyük bir nüfus ve yatırım 

toplamaktadır. Yerel hatta ülkesel politikaların gündelik gelişmelere göre belirlendiği ve her ne olursa olsun 

sanayileşme ve kentsel gelişmenin öncelikli hedef gösterildiği yönetimlerde doğal kaynakların ve toprağın 

korunmasına yönelik politikaların oluşmasını beklemek pek gerçekçi değildir. Bir ülkede doğal kaynağı koruyarak 

etkin kullanımını sağlayacak tutarlı ve bütünlükçü bir toprak politikasının olmaması da verimli tarım topraklarının 

amaç dışı kullanımındaki en önemli nedenlerden birisidir (Yılmaz, 2001). 

Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ile ilgili sorunlar ülkemizde özellikle son yıllarda düzensiz, hızlı ve 

plansız bir endüstrileşme ve kentleşme ile hızlı bir artış göstermiştir. Bu kaybın boyutlarının daha da artacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye Çevre Vakfının kayıtlarına göre 1994 yılı sonunda yerleşim yeri olarak kullanılan tarım arazisi 

miktarı 293826 hektardır. Yerleşim yeri amaçlı arazi kullanımı günümüzde bir milyon hektara yaklaşmış 

bulunmaktadır. Türkiye’de tarım arazileri bitkisel üretime elverişlilik dereceleri ve uzun dönemde ekonomiye 

yapacağı faydalara bakılmaksızın yerleşim yeri, hammadde kaynağı ve diğer amaç dışı kullanımlar için 

kapatılmaktadır. Tarım arazileri kentsel yerleşime dönüşürken uzun süre boş bırakılmakta veya kent yakınındaki tarla 

arazileri spekülatif amaçlarla satın alınıp, bir kısmı küçük parseller halinde senetle satılmakta ve bu kısımlarda kısmi 

bir yerleşim sağlandıktan sonra arazi kar beklentisi içerisinde uzun süre boş bırakılmakta ve daha sonra kentsel 

yerleşime tahsis edilmektedir(Özdemir, 1997). 

Samsun, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip 14 ilinden birisi durumundadır. Samsun ilinin 1927 yılından 

itibaren yapılan tüm nüfus sayımlarına göre 1927 yılında Samsun il nüfusunun % 21’ ni kentsel nüfus, % 79’nu kırsal 

nüfus oluştururken, 2010 yılında % 65’ni kentsel nüfus  % 35’ni ise kırsal nüfus oluşturmuştur. 1927 yılından itibaren 

sürekli olarak kentsel nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı artarken, kırsal nüfusun oranı azalma göstermiştir. 

Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nde yer alan gelişmiş bir il olması diğer bölgelerden insanların eğitim ve iş gibi 

nedenlerle ile göç etmelerine neden olmaktadır (Günbeyaz ve Turan, 2011). 

Samsun il merkezindeki km2’ye düşen insan sayısı 1927 yılında 28 kişi iken 2010 yılında 700 kişiye 

yükselmiştir. Samsun’da kentleşme olgusunu hızlandıran etmenler, kentte sağlıksız ve plansız bir gelişme sürecinin 

başladığının bir göstergesidir. Samsun iline ait kentsel ve kırsal nüfus oranları, kentsel ve kırsal nüfus artış hızları, 

göçler ve km2’ye düşen insan sayısı incelendiğinde Samsun ilinde kentleşmenin hızlı bir artış gösterdiği 

görülmektedir. İlde yerleşim daha çok İlkadım ve Atakum ilçelerinde odaklanmış ve kentin özellikle batı ve güney 

yönünde ağırlıklı olarak gelişme gösterdiği saptanmıştır. Bununla birlikte Samsun ilinde kentsel alanda hızlı yapılaşma 

süreci sonucu özellikle yeşil alan yokluğu, monoton ve iç içe yapılaşma, görüş alan darlığı, dış cephe görüntüsündeki 

karmaşalar önemli sorunlar oluşturmaktadır  (Günbeyaz ve Turan, 2011). 
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2.MATERYAL VE METOT 

2.1.Materyal 

Çalışma materyali olarak  Büyükşehir öncesi (il merkezi) ve Büyükşehir (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy  

ilçeleri) sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırları içerisindeki tarım arazilerinin değişim ve dönüşümü 

ele alınmıştır(Anonim,2012). Samsun Belediyesi  9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Karar ile Resmî Gazete'de 

yayımlanan Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir Belediyesi 

olmuş, adı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak değişmiş, yetkileri ve görev alanı genişlemiştir. Ayrıca 10 Haziran 

2004 tarihinde çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediyeye yeni düzenlemeler gelmiştir. 6 Mart 2008 

tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Atakum, Canik, İlkadım ilçeleri kurulmuş ve Samsun 

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bunun yanında Tekkeköy ilçesi de büyükşehir belediyesinin hizmet alanına 

girmiştir.12.11.2012 tarihinde 6360 kanun no ile 13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesinin sınırları 

il mülki sınırları olarak belirlenmiştir. 

2.2.Metot 

Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırları (Atakum,Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri) içerisindeki 

(şekil 2.1) tarım arazilerindeki değişim ve dönüşümü saptamak amacıyla 1989,1998,2003,2007 ve 2011 yılları 

LANDSAT 6-TM uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Görüntülerin işlenmesinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

Uzaktan Algılama ve CBS laboratuvarındaki lisanslı ERDAS IMAGINE 10 ve Global Mapper Programlarından 

yararlanılmıştır. 

 

 

Şekil 2.1. Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırları (Anonim,2012) 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tarım arazilerinin değişim ve dönüşümü ve buna bağlı kentsel yayılım, arazi kullanımı dönüşümü ile kentsel 

amaçlı tüketim oranının belli bir dönemde belli bir bölgede nüfus artış oranını geçmesi durumunda söz konusu 

olmaktadır. Kentlerin büyümesi tarihte her zaman kentlerin nüfus artışı ile gerçekleşmiştir. Buna karşın günümüzde 

nüfus baskısının çok az olduğu veya hiç görülmediği yerlerde dahi, çeşitli nedenlerle kentsel yayılım hala 

görülmektedir. Bunun temel nedeni, şehir merkezlerinin dışında banliyö çevrelerinde yeni yaşam tarzlarını 

gerçekleştirme isteğidir. Ulaşım sistemlerinin kalitesi, arazi fiyatları, bireysel konut tercihleri, demografik eğilimler, 

gelenekler ve kültürel zorlamalar, yeni şekillenen kentsel alanların çekiciliği gibi faktörlerin hepsi kentsel bir alanın ne 

şekilde bir gelişim göstereceği üzerinde anahtar rol oynamaktadır. Tarım arazilerini yutarak gelişen ve saçaklar 

oluşturan kentler tarım arazilerinin yok olmasına neden olmaktadır. Bir kentin cazibe merkezi olması ve artan nüfusa 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resm%C3%AE_Gazete
http://tr.wikipedia.org/wiki/6_Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/2008
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Bakanlar_Kurulu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Canik,_Samsun
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bağlı olarak arazi kullanım yapısını değiştirmektedir. Bu bağlamda Samsun metropolünde nüfus yapısındaki değişim 

çizelge 3.1’de, bina varlığındaki değişim ise çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1.Samsun Metropol Merkezde Nüfus Yapısındaki Değişim  

Sayım Yılı Kentsel Nüfus Değişim (%) 

1985 408.622 - 

1990 525.305 28,55 (+) 

2000 635.254 21,00 (+) 

2008 776.385 22.21 (+) 

2010 816.576 4,92 (+) 

2012 840.399 2,91 (+) 
(Anonim,2013a) 

Çizelge 3.2.Samsun  Metropol Merkezde Bina Varlığındaki Değişim  

Sayım Yılı Bina sayısı Değişim (%) 

1984 58.602 - 

2000 115.595 97,3 (+) 

2010 176.798 53,0 (+) 
(Anonim,2013b, Anonim,2013c) 

Çizelge 3.1 ve 3.2’deki veriler incelendiğinde Samsun metropol merkezde son 10 yılda yapılaşma hızının  

nüfus artış hızından daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda son 20 yılda metropol merkezde yapılaşma 

oranı ağırlıklı ortalama olarak  % 75 oranında artarken, nüfus ağırlıklı ortalama olarak  % 16,0 oranında artış 

göstermiştir.  

Samsun il merkezi için LANDSAT 6-TM görüntüleri 1989 yılı için şekil 3.1.’de, 1998 yılı için şekil 3.2’de, 2003 

yılı için şekil 3.3’de, 2007 yılı için şekil 3.4’de ve 2011 yılı için şekil 3.5’te verilmiştir. 1989 yılı görüntüsü Büyükşehir 

Belediyesi olmadan önceki, 1989,1998,2003,2007 ve 2011 görüntüleri ise Büyükşehir Belediyesi olduktan sonraki 

görüntüleri içermektedir. 

 

Şekil 3.1.Samsun il merkezine ilişkin (Büyükşehir öncesi)1989 yılı LANDSAT 6-TM görüntüsü 
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Şekil 3.2.Samsun il merkezine ilişkin 1998 yılı LANDSAT 6-TM görüntüsü 

 

Şekil 3.3.Samsun il merkezine ilişkin 2003 yılı LANDSAT 6-TM görüntüsü 
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Şekil 3.4.Samsun il merkezine ilişkin 2007 yılı LANDSAT 6-TM görüntüsü 

 

Şekil 3.4.Samsun il merkezine ilişkin 2011 yılı LANDSAT 6-TM görüntüsü 
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Şekil 3.1’deki LANDSAT 6-TM görüntüsüne göre şehir merkezinin alansal değeri 1748,38 ha olarak 

belirlenmiştir. Büyükşehir  Belediyesi olduktan sonra ilçeler bazındaki alansal değerler ise çizelge 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.6’ 

da verilmiştir. 

Çizelge 3.3. İlçeler Bazındaki Alansal Değerler (1998 yılı) 

İlçe Alan (ha) 

Atakum  614,380 

Canik  411,650 

İlkadım 1247,746 

Tekkeköy  927,305 

Çizelge 3.4. İlçeler Bazındaki Alansal Değerler (2003yılı) 

İlçe Alan (ha) 

Atakum  766,382 

Canik  452,595 

İlkadım 1387,912 

Tekkeköy  988,498 

Çizelge 3.5. İlçeler Bazındaki Alansal Değerler (2007 yılı) 

İlçe Alan (ha) 

Atakum  1000,870 

Canik  717,703 

İlkadım 1727,779 

Tekkeköy 1382,311 

Çizelge 3.6. İlçeler Bazındaki Alansal Değerler (2011 yılı) 

İlçe Alan (ha) 

Atakum 1279,860 

Canik  886,583 

İlkadım 1855,401 

Tekkeköy 1497,668 

Çizelge 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.6’ daki verilere göre ilçeler bazında alansal büyüme oranları çizelge 3.7’de,arazi 

miktarlarındaki artış ve tarım arazisi kayıpları çizelge 3.8 de verilmiştir. Çizelge 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.6’ daki verilere göre 

1998-2011 yılları arasında ilçeler bazında en fazla büyüme % 93 ile Canik ilçesinde ve sırasıyla Atakum,Tekkeköy ve 

İlkadım ilçelerinde meydana gelmiştir. Çizelge 3.6’daki verilere göre en fazla tarım arazisi kayıbı Atakum ilçesinde  

599,084 hektar olarak gerçekleşirken bunu sırasıyla İlkadım,Tekkeköy ve Canik ilçeleri takip etmiştir. Büyükşehir 

bazında 1998-2011 yılları arasında büyüme oranı % 278 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme ile Büyükşehir bazında 

toplam 2.086,738 hektar tarım arazisi kaybolmuştur. 

Çizelge 3.7.İlçeler Bazında Alansal Büyüme Oranları 

Yıl 

Büyüme Oranı (%) 

Ataku

m 

Cani

k 

İlkad

ım 

Tekk

eköy 

1998-2003 25 10 12 7 

2003-2007 31 59 25 40 

2007-2011 28 24 8 9 

Toplam 84 93 45 56 

Çizelge. 3.8.İlçeler Bazında Arazi Miktarındaki Artış ve Tarım Arazisi Kaybı 

İlçe Toplam arazi kazancı 

(ha) 

Tarım arazisi kaybı 

(ha) 

Atakum 665,649 599,084 

Canik 474,933 427,439 

İlkadım 607,655 546,889 

Tekkeköy 570,363 513,326 

Toplam 2.318,600 2.086,738 

İnsan yaşamı için gerekli olan besin maddeleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarım arazilerinden elde 

edilebilmektedir. Bu maddelerin üretiminde yararlanılan temel kaynaklardan biri ve kuskusuz en önemlisi topraktır. 

Tarımsal anlamıyla toprak, üzerinde ve içersinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkiler için besin kaynağı ve 

durak yeri olan doğal bir varlıktır. Yine toprak, çok uzun sürede oluşan ama yanlış kullanılma sonucu kolayca 
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bozulabilen ve bozulduktan sonra da geriye kazanılması ya da eski durumuna getirilmesi binlerce yıl süren değerli bir 

varlıktır. Özetle toprak insan yaşamı için gerekli fakat kısıtlı bir kaynaktır. Bugünkü teknolojik koşullarda toprağın arzı 

arttırılamayacağına göre özellikle geleceğin güvencesi olan üretken tarım topraklarının çok iyi değerlendirilmesi, 

niteliklerine uygun olarak kullanılması ve tarımsal amaçlar dışında kesinlikle kullanılmaması gerekir (Yılmaz,2001).   

Tarım dışı arazi kullanımlarında kısa vadede rant veya kazanç oranı yüksek olabilmektedir. Buna ülkede 

izlenen tarım politikası ve özellikle de tarımsal fiyat ve destekleme politikasının olumsuz etkileri de eklenince tarım 

topraklarının elden çıkması hız kazanmaktadır. Böylece büyük yerleşim yerleri (şehirler) ve kıyılarda, yetenek sınıfları 

öncelikle tarımsal faaliyetlere daha uygun olan verimli topraklar yeni sanayi ve yeni konut alanları kurma, kamu alt 

yapı tesisleri ve turizm yatırımları yapma ve diğer çeşitli amaçlarla gelecekteki ihtiyaçlar gözetilmeden tarım dışına 

çıkarılmaktadır (Şekil 3.5,3.6,3.7). 

 

Şekil 3.5. Atakum İlçesinde kentsel saçaklanmanın tarım arazilerine yayılımı 

 

Şekil 3.6. Atakum İlçesinde kentsel saçaklanma 

 

Şekil 3.7. Atakum İlçesinde kentsel saçaklanmanın tarım arazilerine yayılımı 

Sonuç olarak günümüz koşullarında Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanının genişlemesi ve 

nüfusunun artmaya devam etmesi, kentin alan ihtiyacını da artırmakta ve ortaya çıkan büyüme süreciyle birlikte kent 

verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanlara doğru hızla yayılmaktadır. Samsun anakent alanındaki kentsel büyüme 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=O9veSdtZmFKnmM&tbnid=W_GJMho3kqtbXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turkmedya.com/V1/Pg/VillageAllPict/CityName/Samsun/CityCode/55/TownID/1061/VillageID/32725&ei=O7VBUdbvLYfdswaD64DoCQ&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEOSWRL5ElpLO7oOMl-ey0lPkRiew&ust=1363346935124216
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V-4tWiIoa-AyfM&tbnid=e0KYqbJ7YFAwwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ekaf.org.tr/2010/05/samsundan-goruntuler/&ei=1LFBUY6bFIvEswa-oYGgAg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNE8sBKllfLqxvBQle4l3mTQn1V5Rg&ust=1363346157922598
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TYE_rpRjSl-tEM&tbnid=LqdUZ0Am7LnXXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haberexpres.com.tr/atakum-rayli-sistemle-buyuyor-6525h.htm&ei=wrVBUcuUBMSntAa82YHoDg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEOSWRL5ElpLO7oOMl-ey0lPkRiew&ust=1363346935124216
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sürecindeki saçaklanma, tarım arazilerinin azalmasını da beraberinde getirmektedir. Bu saçaklanma süreci gerekli 

önlemler alınmadığı takdirde tarım arazilerinin korunması ve tarımsal üretim açısından önemli sorunlara yol açacaktır. 

4. SONUÇ 

Çalışma kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

 Samsun metropol (anakent) merkezde son 10 yılda yapılaşma hızının nüfus artış hızından daha fazla 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda son 20 yılda metropol (anakent) merkezde yapılaşma oranı 

ağırlıklı ortalama olarak  % 75 oranında artarken, nüfus ağırlıklı ortalama olarak  % 16,0 oranında artış 

göstermiştir. 

 Samsun metropol (anakent) merkezde nüfus artışı ve çeşitli nedenlerle kentsel yayılım hala 

görülmektedir. Bunun temel nedeni metropol (anakent) merkezdeki ulaşım sistemlerinin kalitesi, arazi 

fiyatları, bireysel konut tercihleri ile şehir merkezlerinin dışında banliyö çevrelerinde yeni yaşam 

tarzlarını gerçekleştirme isteğidir. 

 Geçen son 10 yıl içerisinde ilçeler bazında en fazla büyüme Canik ilçesinde ( % 93) ve sırasıyla Atakum 

(% 84), Tekkeköy (%56) ve İlkadım (% 45) ilçelerinde meydana gelmiştir. 

 Geçen son 10 yıl içerisinde ilçeler bazında en fazla tarım arazisi kayıbı Atakum ilçesinde 599,084 hektar 

olarak gerçekleşirken bunu sırasıyla İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçeleri takip etmiştir. 

 Geçen son 10 yıl içerisinde Büyükşehir bazındaki büyüme oranı % 278 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

büyüme ile Büyükşehir bazında toplam 2.086,738 hektar tarım arazisi kaybolmuştur. 
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KSÜ AVŞAR KAMPÜSÜ TOPRAKLARININ ÖZELLİKLERİ, OLUŞUMU, 

SINIFLANDIRILMASI VE KULLANIMI 

Recep GÜNDOĞAN1  Kadir YILMAZ1 

      Ali R. DEMİRKIRAN2  Tuğrul YAKUPOĞLU1 

ÖZET 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü toprakları; toprak serileri ve fazları esas alınarak detaylı olarak etüd 

edilmiş, toprakların önemli özellikleri belirlenmiş, sınıflandırılmış ve genesisleri açıklanmış, arazi uygunluk yöntemine göre değerlendirilmiştir. 

Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan araştırma alanında yedi farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Genel olarak topraklar orta tekstürlü, hafif bazik 

reaksiyonlu, bazla doygunluğu yüksek, düşük organik madde içerikli ve iki serisi kireçsiz, diğer serileri orta kireçli topraklardır. Önemli pedojenik 

özellikler, strüktür, ve renk değişimiyle cambic horizon oluşumu, kireç hareketi ve buna bağlı calcic horizon oluşumu ve kayma yüzeyleri ve 

çatlaklar şeklindeki vertic özelliklerdir. Toprak taksonomisine göre toprak serileri Inceptisol, Entisol ve Vertisol olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma 

alanının % 42’sini Entisoller, %35’ini Inceptisoller, % 17’sini Vertisoller ve kalanını yerleşim ve diğer araziler oluşturmaktadır. Çalışma alanının büyük 

bir çoğunluğu tarımsal kullanımlara uygun değildir. 

Anahtar Kelimeler: Toprak etüdü ve haritalama, Toprak oluşu ve sınıflandırması, Arazi kullanımı, Doğu Akdeniz Bölgesi, 

Kahramanmaraş 

THE PROPERTIES, GENESIS, CLASSIFICATION AND USAGE OF  THE SOILS OF 

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY CAMPUS AREA 

ABSTRACT 

In this research, the physical and chemical properties of soils in Kahramanmaraş Sütcü İmam Univesity Campus area have been 

studied, surveyed, classified, and soil formation has been explained. The land evaluation was performed by Land Suitability Classification. Seven 

soil series have been identified in the research area located in the East Mediterranean region. Soil series have loamy in texture, low in organic 

matter content and slightly alkaline reaction with high base saturation. Soils had mostly medium lime content and two soil series had non CaCO3. 

The main pedogenic features were leaching of lime accompanying calcic horizon formation, structure development, color change in cambic B 

horizon, and vertic properties. The soils are classified as Inceptisols, Entisols and Vertisols according to Soil Taxonomy. The coverage of Entisols, 

Inceptisols and Verisols in the study area was 42%,35% and 17%, respectively. The rest of study area was used as settlement and miscellaneous 

purposes. The most part of land is not suitable for agricultural uses. 

Key Words: Soil survey and mapping, Soil genesis and classification, Land use, East Mediterranean Region, Kahramanmaraş 

GİRİŞ 

Tarımsal üretimin temeli olmaları nedeniyle en önemli doğal kaynaklar olan topraklar oldukça kompleks 

faktör ve işlemler sonucu oluşmaktadır. Bu işlemler profil içerisine katılmalar, kayıplar, yer değiştirmeler ve 

dönüşümler olarak dört gruba ayrılır. Bu işlemlere organik madde katılımı, karbonat ve tuzların yıkanması, kil 

minerallerinin oluşumu, organik madde ayrışması  örnek olarak verilebilir (Simonson, 1978). Tüm bu toprak işlemleri, 

toprak oluşum faktörleri olarak adlandırılan, ana materyal, iklim, canlılar, topografya ve zaman tarafından kontrol 

edilmektedir (Paton, 1978). Bu faktörlere ek olarak insan, yerçekimi ve taban suyu da rol oynamaktadır (Buringh, 

1979). 

Toprağın toprak yapan faktörlerdeki yerel farklılıklardan kaynaklanan ve her türlü kullanımını etkileyen 

çeşitli özellikleri vardır. Gelişen tarım teknolojilerinin, tarım alanlarındaki en ekonomik ürünü sağlayacak şekilde 

uygulanabilmesi için toprakların bu özelliklerinin tanımlanıp sınıflandırılması ve haritalanması gereklidir. 

Toprakların sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kullanımlarında kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar toprakların, tarım, orman veya diğer amaçlarla kullanıma uygun olup olmadıklarını 

belirlemektedir. Bu nedenle topraklar, bu kısıtlamalar göz önünde bulundurularak kabiliyetlerine uygun olarak 

kullanılmalıdırlar (Klingebiel and Montgomerry, 1961). Bu da arazi kullanım planlamalarını gerekli kılmaktadır. 

                                                           
 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Avşar Kampüsü, 46100, 

Kahramanmaraş, rgundogan@ksu.edu.tr  

2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bingöl 
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Ancak Türkiye’de tüm ülke düzeyinde ya da bölgesel arazi kullanım planları bulunmamaktadır (Dinç ve ark., 

2001). Bazı kamu kuruluşları tarafından yapılan planlar ise spesifik amaçlı (turizm, yerleşim vb.) olmaları nedeniyle 

arazi kullanım planlamasından beklenen yararları sağlayamamaktadır. Bu durum kırsal ve kentsel alanda önemli 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması, bireysel spesifik amaçlı çözümler yerine kapsamlı, toprak etüt ve 

yorumlarına dayanan, bölgesel düzeyde arazi kullanım planlarını yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Arazi kullanım planlamasının temel aşamalarından birisi arazilerin çeşitli kullanımlara  uygunluklarının 

belirlenmesidir (Dent and Young, 1981). Bu çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü 

topraklarının detaylı toprak etüt ve haritalaması yapılmış ve arazi uygunluk sınıflamasına göre derecelendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma alanı, Kahramanmaraş’ın 15 km batısında Ceyhan nehri ile onun önemli bir kolu olan Aksu Çayı 

arasında, 9350 dekarlık KSU Avşar Kampüsü arazileri kapsamaktadır (Şekil 1). Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan 

çalışma alanının yıllık toplam yağışı 710.0 mm olup yağışların çoğu kış ve ilk baharda düşmektedir. Yazlar sıcak ve 

kurak geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 16.5 ˚C olup en yüksek aylık ortalama sıcaklık Temmuz, en düşük aylık 

ortalama sıcaklık ise Ocak ayında görülmektedir (DMİ, 1974; Kaya, 1996). Toprak rutubet rejimi xeric, sıcaklık rejimi 

mesic’tir (TİGEM, 1991). 

 

Şekil 1. Çalışma alanının konumu 

Araştırma alanında Orta miyosen, Pliyosen, yamaç molozları, etek döküntüleri ve genç aluvyonlardan 

oluşan kuvaterner birimler yer alır. Orta miyosen yaşlı konglomera, çakıl, kum ve kil malzemelerin ardalanmasından 

meydana gelen formasyonun tabakaları 2-3 m kalınlığındadır. Bu formasyonun üzerinde Pliyosen yaşlı malzemeler 

yer almaktadır. Pliyosen veya pliyosen sonunda meydana gelen genç tektonizma ile tabakalar yükselerek 15-30º 

kuzey batı yönünde eğim kazanmışlardır. Birikinti konileri ve vadi tabanlarında ise kuvaterner malzemeler 

bulunmaktadır (Gül, 1987). 

Detaylı olarak yapılan temel toprak haritasında, haritalara ünitesi olarak toprak serileri ve bunların önemli 

fazları alınmıştır. Siyah-beyaz 1:35.000 hava fotoğrafları, aynalı stereoskopla fizyografik analiz yöntemi ile 

yorumlanarak toprak serilerinin yerleri ve bunlar arasındaki sınırlar bulunmuştur. Foto yorum sınırları ve arazi 

gözlemlerine göre belirlenen yerlerde profil çukurları açılmış, seri düzeyinde tanımlanıp isimlendirilmiştir. Elde edilen 

foto yorum haritası arazide 100-200 m aralıklarla kontrol edilerek sınırlar kesinleştirilmiştir (Soil Survey Staff, 2010). 

Toprak serilerini tanımlamak amacıyla açılan dokuz toprak profilinden; horizon esasına göre 39 toprak 

örneğinde pH, total tuz, katyon değişim kapasitesi, değişebilir katyonlar (Richards, 1954), organik madde (Black, 

1965), tekstür (Bouyoucos, 1962) ve kireç (Jackson, 1969) analizleri yapılmıştır. Arazide belirlenen morfolojik 

özellikler ve laboratuar analiz sonuçlarına göre topraklar Toprak Taksonomisi (Soil Survey Staff, 2010) ve FAO Dünya 

Toprak Haritası Lejandına (FAO/UNESCO,1974) göre sınıflandırılmıştır. Arazilerin potansiyel kullanımlarını belirlemek 

amacıyla arazi uygunluk sınıflandırması yöntemi kullanılmıştır. Buna göre her bir arazi haritalama birimi için, sekiz 

arazi kullanım tipinin arazi istekleri, arazi karakteristikleri ile karşılaştırılarak uygunluk sınıfları belirlenmiştir (Dent and 

Young, 1981).  
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BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Morfolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikler 

Yüksek, orta ve alçak sekiler, birikinti konileri ve vadi tabanı olmak üzere dört farklı morfolojik birim üzerinde 

yer alan araştırma toprakları morfolojik özellikleri Çizelge 1’de, fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Araştırma alanında yedi farklı seri saptanmış olup bu serilerin dağılımı Şekil 2’de görülmektedir. 

Araştırma Alanı Topraklarının Oluşumu 

Toprak oluşumu, toprak oluşum faktörleri denilen ana materyal, topografya, biyosfer, iklim ve zamanın 

birbirleri ile karşılıklı etkileşimi sonucu meydana gelir. Araştırma alanı toprakları yerinde oluşmuş, koluviyal 

materyallerden oluşmuştur. Avşar serisi, Çamdibi serisi ve Bozyazı serisi yüksek sekilerde yer alan, esas olarak killi, 

kumlu, ve konglomeratik malzemelerin ardalanmasından meydana gelen Orta miyosen yaşlı tabakalar üzerinde 

oluşmuştur. Avşar serisi killi, Bozyazı serisi kumlu, Çamdibi serisi konglomera tabakası üzerinde gelişmiştir. 

Tahtamasat ve Beşenli serileri orta ve alçak sekiler üzerinde yaşlı kireçsiz ana materyaller üzerinde 

oluşmuşlardır. Tahtamasat serisi orta sekilerde eğimli alanlarda yer alırlar. Oldukça kaba çakıllı malzemeler içerirler. 

Yüzey altı horizonlarının pH’sı araştırma alanının en düşük değeri olup 7’nin altındadır. Beşenli serisi ise alçak sekiler 

üzerinde ince tekstürlü topraklardır. Bu serilerin alt profillerinde bulunan kireç alttaki konglomeradan kapilarite ile 

taşınan ikincil kireçtir. 

İğdeli serisi Pliyosenden sonra meydana gelen D-B ve K-G tektonik hatlarda oluşan yeni birikinti konileri 

üzerinde ve fay hatlarının önündeki etek döküntüleri, yamaç molozları üzerinde oluşmuşlardır. Bu topraklar orta 

tekstürlü kireçli topraklardır. Kılavuzlu serisi ise vadi tabanında yer alan kaba bünyeli depozitler üzerinde yer 

almaktadır. Kılavuzlu serisinin üzerinde yer aldığı malzemeler araştırma alanının en genç ana materyalleri olup toprak 

oluşumu henüz başlangıç safhasındadır. Araştırma alanında toprak oluşumunu belirleyici diğer faktör topografyadır. 

Araştırma alanı topografyası esas olarak genç tektonizma ile deforme olmuş Ceyhan seki sistemidir. Araştırma 

alanında üç seki seviyesi (yüksek, orta, alçak) görülmektedir. Ancak bu sekiler tektonizmaya uğradıklarından sadece 

alt seki nispeten orijinalliğini korumaktadır (Gündoğan ve ark. 1998). 
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Çizelge 1. Toprak Serilerinin Morfolojik Özellikleri 

Horizon Derinlik(cm) Renk(Kuru;Yaş) Tekstür Strüktür Kıvam Özel Görünüm 

Avşar Serisi 

Ap 0-22 10YR3/3;10YR3/3 CL 2mgr s;g;y,p s.yst,yt(2-10cm);çt(2-10cm);oy.ba 

A2 22-40 10YR4/3;10YR4/3 CL M çş;sk;,y,p çt(2-5 cm);spk;ss 

AC 40-60 10YR5/3;10YR5/3 CL M çş;sk;,y,p s.çr(1-2 cm)çt(2-5 cm);ss 

C 60-150 10YR6/2;10YR6/2 C M çş;sk;,y,p çy.kc.;çt(2-5 cm);ss 

Boztepe Serisi 

Ap 0-27 7.5YR4/3;7.5YR4/4 CL 2msbk s;d;çy,çp oy.yçk.(3-5cm);çt(0-5 cm);s.ba 

Bw 27-40 7.5YR5/4;7.5YR4/6 SL 1fsbk s;d;y,p s.yçk.(3-5cm);y.çr. 

BC 40-63 7.5YR6/3;7.5YR5/4 L M s;d;y,p s.yçk.(3-5cm);y.çr. 

C1 63-105 10YR6/4;10YR7/3 L M s;d;y,p  

C2 105-150 10YR8/3;10YR7/3 L M s;d;y,p y.kb.,y.kc(3-5mm) 

Çamdibi Serisi 

Ap 0-25 7.5YR4/3;7.5YR4/3 CL 2mgr hs;d;y,p y.yst.,yt(2-10);oy.ba 

Bw 25-45 7.5YR6/4;7.5YR5/4 SL 1mgr hs;sk;y,p y.yst.,yt(2-10);s.ba 

1C 45-107 7.5YR8/2;10YR6/4 SL M hs;d;y,p çy.kt(2-15cm) 

2Ck1 107-150 7.5YR8/2;7.5YR7/4 SİL M hs;sk;y,p oy.kb. 

2Ck2 +150 7.5YR8/2;10YR7/4 L M hs;sk;y,p oy.kc 

Tahtamasat Serisi 

Ap 0-35 7.5YR3/4;7.5YR3/3 C 1fsbk çs;sk;çy,çp oy.yt.,ykt;s.ba. 

Bw 35-69 5YR2/2;7.5YR2/2 C M çs;sk;çy,çp s.yt.,yrt;s.ba;spk. 

BC 69-110 5YR2/2;7.5YR2/2 C M çs;sk;çy,çp oy.yt.,ykt;s.ba. 

C2 110-160 5YR2/2;7.5YR3/3 C M  Gevşek konglomera 

2C +160 10YR6/4;10YR5/4 CL    

Beşenli Serisi 

Ap 0-21   1fgr çs;sk;çy,çp h.yt(1-5cm);oy.ba 

A2 21-36 7.5YR3/4;7.5YR3/3 CL M çs;sk;çy,çp çs.yt(1-3cm);s.ba.;spk. 

AC 36-64 7.5YR4/3;7.5YR4/3 CL M çs;sk;çy,çp çs.yt(1-3cm);oy.ba.;çt(1cm);ss 

C1 64-110 7.5YR4/4;7.5YR4/3 CL M çs;çsk;y,çp çs.yt(1-3cm);oy.ba.;çt(1cm);ss 

C2 110-140 7.5YR3/3;7.5YR3/3 C M çs;sk;çy,çp  

2C +140 7.5YR3/3;7.5YR3/2 C T   

İğdeli Serisi 

Ap 0-15 2.5YR3/3;2.5YR3/4 C 1mgr s;sk;y,p oy.ykt(1-5cm);oy.ba 

A2 15-25 2.5YR3/4;2.5YR3/5 C M s;sk;y,p oy.ykt(1-5cm);s.ba 

1C 25-43 2.5YR3/4;2.5YR3/5 SCL T s;d;y,p y.çk.;s.ba 

2C1 43-66 2.5YR4/6;2.5YR4/6 SCL M çs;sk;çy,çp h.ykt;ss;s.kk. 

2C2 66-150   M çs;sk;çy,çp h.Yt(10-20cm) h.Çr(1cm),ss;oy.kk. 

Kılavuzlu Serisi 

Ap 0-24 10YR4/4;10YR3/3 L 1fgr ds;d,dy,dp h.çk(1-3cm);y.ba 

A2 24-40 10YR4/4;10YR3/4 CL M s;d;y,p s.ba. 

C1 40-75 10YR5/4;10YR4/4 L M s;d;y,p h.çk(1-3cm);s.ba 

C2 75-108 10YR5/4;10YR4/3 L M s;d;dy,dp oy.çk.(1-3cm) 

C3 108-135 10YR4/4;10YR4/4 L M s;d;dy,dp çy.çk(1-3 cm) 

C4 +135 10YR5/4;10YR3/3 SCL M s;d;dy,dp  

Strüktür:(şekil) Pr-prizmatik, sbk-yarı köşeli blok,bk-köşeli blok,gr-granüler, m-masif, t-teksel;(Büyüklük) f-

ince, m-orta, c-kaba; (Derece) 1-zayıf, 2-orta, 3-kuvvetli.; Kıvam: y-yumuşak, s-sert, sk-sıkı. 
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Çizelge 2. Toprak Serilerinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

Horizon 
Derinlik 

(cm) 
pH 

Total 

Tuz 

(%) 

K.D.K. meq/ 

100g 

D.K.(meq/100g) 

 

Na+ K+ 

Ca++  Mg+ 

Kireç 

(%) 

Org. 

Mad.(%) 

Tane Dağılımı(%) 

 

Kum  Silt     Kil 

Tekstür 

Sınıfı 

Avşar Serisi 

Ap 0-22 7.39 0.22 55.35 0.37 1.72 53.26 9.0 2.05 27.2 43.8 29.0 CL 

A2 22-40 7.86 0.15 37.50 0.35 1.23 35.92 15.7 1.13 39.1 29.7 31.2 CL 

Ac 40-60 7.42 0.16 46.30 1.01 0.42 44.87 22.9 0.46 25.8 37.3 36.9 CL 

C 60-150 7.74 0.16 40.22 0.41 1.09 38.72 31.2 0.46 15.2 28.0 56.8 C 

Boztepe Serisi 

Ap 0-27 7.91 0.12 50.00 0.37 0.74 48.89 8.5 1.22 39.9 25.0 35.1 CL 

Bw 27-40 7.67 0.11 33.70 0.35 0.65 32.70 28.2 0.90 54.9 28.6 16.5 SL 

BC 40-63 7.48 0.09 39.78 0.37 0.73 38.68 42.1 0.43 44.9 34.8 20.3 L 

C1 63-105 7.56 0.15 35.87 0.39 0.51 34.97 46.9 0.41 34.2 42.0 23.8 L 

C2 105-150 7.57 0.12 38.91 0.45 0.61 37.85 43.2 0.09 33.5 40.3 26.2 L 

Çamdibi Serisi 

Ap 0-25 7.57 0.14 50.00 0.39 0.32 49.29 8.26 1.72 36.3 31.1 32.6 CL 

Bw 25-45 7.44 0.10 39.13 0.35 0.51 38.27 24.4 1.03 59.0 28.0 13.0 SL 

1C 45-107 7.84 0.06 39.13 0.45 0.32 38.36 28.5 0.38 72.3 19.7 8.0 SL 

2Ck1 107-150 7.55 0.10 31.52 0.32 0.48 30.72 66.1 0.26 15.3 58.3 26.4 SİL 

2Ck2 +150 7.35 0.05 42.17 0.48 1.15 40.54 45.4 0.06 27.5 45.9 26.6 L 

Tahtamasat Serisi 

Ap 0-35 7.25 0.12 39.13 0.37 1.21 37.55 - 2.12 31.3 25.4 43.3 C 

Bw 35-69 6.87 0.10 47.83 0.48 1.02 47.41 - 1.02 35.7 17.8 46.5 C 

BC 69-110 6.90 0.13 35.33 0.50 0.64 34.19 0.5 0.84 46.1 21.2 32.7 SCL 

C2 110-160 7.49 0.13 41.30 0.41 0.51 40.38 1.8 0.64 57.4 17.6 25.0 SCL 

2C +160             

Beşenli Serisi 

Ap 0-21 7.57 0.18 35.33 0.54 0.64 34.15 0.2 1.34 23.5 27.2 49.3 C 

A2 21-36 7.47 0.16 48.91 0.32 1.02 47.57 0.6 0.76 23.6 25.0 51.4 C 

AC 36-64 7.62 0.15 48.91 0.48 1.21 47.22 0.4 0.55 30.8 26.1 43.1 C 

C1 64-110 7.69 0.16 49.13 0.51 0.95 47.67 0.9 0.26 23.8 32.3 43.9 C 

C2 110-140 7.58 0.09 33.15 0.39 0.64 32.12 22.2 0.26 38.4 33.5 28.1 CL 

2C +140             

İğdeli Serisi 

Ap 0-15 7.0 0.16 41.85 0.83 0.46 40.56 18.2 2.97 34.9 27.1 38.0 CL 

A2 15-25 7.58 0.14 43.04 0.35 0.70 41.99 16.5 1.01 40.2 28.8 31.0 CL 

1C 25-43 7.51 0.10 40.22 0.44 0.44 39.34 18.4 0.26 44.6 20.3 35.1 CL 

2C1 43-66 7.44 0.15 58.15 0.62 0.93 56.6 13.9 0.81 23.4 18.1 58.5 C 

2C2 66-150 7.74 0.09 53.26 0.73 0.77 51.76 17.5 0.35 27.0 31.7 41.3 C 

Kılavuzlu Serisi 

Ap 0-24 7.70 0.07 22.83 0.63 0.46 21.74 16.3 0.93 48.2 28.3 23.5 L 

A2 24-40 7.46 0.09 37.83 0.61 0.42 36.80 14.2 0.67 41.5 25.8 32.7 CL 

C1 40-75 7.50 0.07 35.00 0.72 0.73 33.55 14.7 0.76 47.5 29.3 23.2 L 

C2 75-108 7.78 0.05 25.00 0.53 0.58 23.89 15.6 0.35 47.4 30.2 22.4 L 

C3 108-135 7.70 0.04 22.83 0.37 0.44 22.02 16.2 0.32 47.4 42.4 10.0 L 

C4 +135 7.70 0.05 28.26 0.62 0.48 27.16 16.5 0.15 52.7 23.9 23.4 SCL 

Özel Görünümler:(Tipi) km-kireç miselleri, kc-kireç cepleri, ba-biyolojik aktivite, ykt-yarı köşeli taş, kt-

konglomeretik taş, yt-yuvarlak taş, mt-memeli taş, spk-sıkışmış pulluk altı katmanı, mnlmlk-mangan limonit 

lekeleri;(Yoğunluk) çs-çok seyrek, s-seyrek, oy-orta yoğun,y-yoğun. 

Topografya bir yandan profile sızan su miktarını, diğer yandan erozyon şiddetini kontrol ederek toprak 

oluşumunu etkilemektedir. Nitekim aynı ana materyal üzerinde yer alan Avşar serisi çevresine göre çukur 

topografyada bulunduğundan Boztepe serisinden daha derin, daha koyu renkli ve vertik özelliklere sahiptir. Koyu 

renk yüzey toprağının erozyona uğramaması yanı sıra bazı dönemlerde yüzey sularının bu alanda birikmesinden de 

kaynaklanmaktadır. Çamdibi serisi şiddetli erozyona maruz olduğundan çok sığ profile sahip yoğun, oldukça kaba 
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çakıllı topraklardır. Avşar serisi yine erozyona en az maruz seri olduğundan organik madde içeriği bu fizyoğrafyadaki 

diğer serilerden daha yüksektir. 

Tahtamsat serisi orta eğimli yamaçlarda yer almakta bu nedenle de şiddetli erozyona maruz olduklarından 

ince malzemelerin çoğu taşınmış ve geriye kaba taş ve çakıllar kalmıştır. Buna karşın Beşenli serisi daha ince tekstürlü 

derin topraklardır. Yine Tahtamasat serisinin drenaj koşulları daha iyi olduğundan Beşenli serisinden daha kırmızı 

renklidir. 

Genç koluviyal depozitler yer alan İğdeli serisi dere yataklarında sık sık taşkın aldığından bir yandan organik 

madde birikimine uygun koşullar oluşmakta diğer yandan kısa süreli doygun koşullar nedeniyle pas lekeleri 

görülmektedir. 

Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan araştırma alanında; denize uzaklık, yükselti farklılıkları nedeniyle 

biraz değişiklik olmakla beraber yine de rutubet rejimi xeric, sıcaklık rejimi termic’tir. Akdeniz ikliminin etkisi Ceyhan 

Vadisi aracılığıyla araştırma alanına ulaşmaktadır. Araştırma alanı toprakları çoğunlukla çok genç materyallerden 

oluştuklarından iklimin etkisi belirgin değildir. Genç tektonizma ile yüzeylenmiş olan orta miyosen yaşlı, oldukça 

gevşek konglomera, kum, silt killerden meydana gelen materyallerdeki kireç hareketi büyük olasılıkla geçmişteki 

iklim koşullarının etkisi sonucudur. Bugünkü iklim koşulları sadece yüzey horizonlarındaki kireç içeriği % 8-9 iken alt 

horizonlarının kireç miktarı düzenli olarak artmaktadır. 

Çamdibi serisinin üzerinde geliştiği konglomeranın altında bariz bir kalişleşme olayı ile Calcic horizon 

oluşumu gözlenmektedir. Ancak iklim koşulları uygun olmadığından Petrocalcic horizon gelişememiştir. 

Araştırma Alanı Topraklarının Sınıflandırılması 

Araştırma alanı toprakları genelde genç depozitler üzerinde oluştuğundan zayıf bir profil gelişimi 

gözlenmektedir. Bu nedenle de zayıf bir Ochric epipedon dışında başka bir tanımlama horizonu bulunmamaktadır. 

Başlıca toprak oluşum işlemi yüzey horizonlarındaki kısmen kireç yıkanması ve organik madde birikimi, renk değişimi 

ve strüktür gelişimidir. Thatamasat, Çamdibi ve Boztepe serilerinde renk değişimi ve strüktür gelişimine bağlı cambic 

horizon gelişimi ve Çamdibi serisindeki örtülü C horizonunda calcic horizon oluşacak kadar kireç hareketi 

gözlenmektedir. Ayrıca  Avşar ve Beşenli serisindeki vertik özelliklerdir. 

Araştırma alanındaki topraklar Inceptisol, Vertisol ve Entisol ordolarında yer almaktadır (Soil Survey Staff, 

2010).araştırma alanında saptanıp tanımlanan yedi toprak serisinin Toprak Taksonomisine göre sınıflandırılması toplu 

olarak Çizelge 3’te verilmiştir. 

Araştırma alanında tanımlanan Avşar ve Beşenli serileri 1m derinliğe kadar ulaşan çatlaklar ve kayma 

yüzeyleri gibi vertik özellikler gösterdiğinden Vertisol ordusunda sınıflandırılmıştır. 

İğdeli ve Kılavuzlu serileri Ochric epipedondan başka tanımlama horizonuna sahip olmadıklarından Entisol 

ordusundan, Tahtamasat, Boztepe, Çamdibi serilerinde ise cambic ve veya calcic horizon bulunduğundan Inceptisol 

ordosunda sınıflandırılmıştır (Soil Survey Staff, 2010). 

Araştırma alanının büyük bir kısmını sırasıyla Entisol (% 43) ve Inceptisol (% 35) topraklar oluşturmaktadır. 

Vertisol topraklar ise %18 civarındadır. 

Çizelge 3. Toprak Serilerinin Sınıflandırılması 

 Ordo Alt Ordo Büyük Grup Alt Grup  

Çamdibi 

INCEPTISOL Xerept 

Calcixerept Typic Calciochrept Calcaric Regosol 

Boztepe 

Haploxerept 

Typic Haploxerept Calcaric Regosol 

Tahtamasat Vertic Haploxerept 
Eutric  

Fluvisol 

İğdeli 
ENTISOL Fluvent 

Xerofluvent Vertic Xerofluvent Calcaric Fluvisol 

Kılavuzlu  Mollic Xerofluvent Calcaric Fluvisol 

Avşar 
VERTISOL Xerert 

Calcixerert Chromic Calcixerert Chromic Vertisol 

Beşenli Haploxerert Chromic Haploxerert Chromic Vertisol 

Araştırma Alanı Topraklarının Arazi Uygunluk Sınıflandırılması 

Değerlendirilmeye alınan arazi karakteristikleri ise eğim, toprak derinliği, drenaj, tuzluluk, alkalilik, tekstür-

strüktür, taşlılık, kayalılık, kireç ve organik madde içeriğidir. Bu çalışmada sekiz arazi kullanım tipi için değerlendirme 

yapılmıştır. Bunlar; Sulu Koşullarda Çok Yıllık Bitkiler (ÇYS), Kuru Koşullarda Çok Yıllık Bitkiler (ÇYK), Sulu Kullanımlar 

(SLT), Kuru Kullanımlar(KRT),Mera (MRA),Yerleşim Alanları (YRL), Ağaçlandırma Alanı (ORM), Rekreasyon Alanları 

(RKR). 
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Arazi kullanım tiplerinin arazi istekleri ile haritalama birimlerinin sahip oldukları arazi karakteristikleri 

birbiriyle karşılaştırılarak her bir arazi kullanım grubu için haritalama birimlerinin sahip olduğu arazi karakteristiklerinin 

uygunluk düzeyleri belirlenmiştir. Bu haritalama birimlerinin en kısıtlayıcı arazi karakteristiği dikkate alınarak her bir 

haritalama biriminin değerlendirmeye alınan arazi kullanım grubuna uygunluk sınıfı belirlenmiştir. 

Buna göre araştırma alanındaki dik ve çok dik eğimli alanlarda bulunan erozyona maruz sığ önemli 

miktardaki topraklar tarımsal kullanımlara uygun değildir. Bunun yanı taşlılık sorunu da arazilerin uygunluk 

düzeylerini azaltan bir diğer önemli arazi karakteristiğidir. araştırma alanının tarımsal kullanımlara en uygun arazileri 

düz düze yakın eğimli sekiler ile koluviyal araziler üzerinde yer alan derin topraklardır (Çizelge 4). 

SONUÇ  

Araştırma alanı genç tektonizma ile deformasyona uğramış Ceyhan seki sistemi üzerinde yer almaktadır. Bu 

nedenle toprak oluşumu üzerinde en önemli etkiye sahip faktörler ana materyal ve topografyadır. Orta tekstürlü 

genç topraklardır. Genç tektonizma eğim kırıklarına neden olduğundan şiddetli erozyon koşulları mevcuttur. Akdeniz 

ikliminin etkili olduğu bu alanda en önemli toprak oluşum olayı kirecin yıkanmasıdır. Üst horizonlardan yıkanan kireç 

alt horizonlarda birikerek calcic horizon oluşumuna olanak sağlamıştır. Ancak toprak koşulları uygun olmasına 

rağmen yağışın fazla olması petrocalcic horizon oluşumuna olanak vermemiştir (Kapur ve ark. 1990). 

Toprak taksonomisine göre serilerden biri Inceptisol ikisi Vertisol diğerleri Entisol olarak sınıflandırılmıştır. 

FAO/UNESCO sistemine göre ise bir seri Fluvisol, bir seri Regosol, diğer seriler ise Xerosol olarak sınıflandırılmıştır. 

Araştırma alanı toprakları arazi uygunluk sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Arazilerin tarımsal 

kullanımını sınırlayan  arazi karakteristikleri eğim, sığlık ve taşlılık tır. Tarımsal kullanıma uygun alanlar düz düze yakın 

sekiler ile aluviyal yelpazeler üzerinde yer alan derin topraklardır. Bu arazilerin bir kısmı tamamen kireçsiz diğer kısmı 

ise orta derecede kireçli topraklardır. 

Çizelge 4. Haritalama Birimlerinin Arazi Uygunluk Sınıfları 

Haritalama Birimi 

Arazi Kullanım Grupları 

ÇYS      ÇYK     SLT       KRT    ORM    MRA   YRL    RKR 

 

Av5.Bt1 s3 s3 s2 s2 s3 s2 s1 n1 

Bz4..Bd1t1 s2 s2 s2 s2 s2 s1 s1 s3 

Bz4..Cd21t s3 s2 n1 s3 s2 s1 s1 s2 

Çm4.Bd4t2 n2 n1 n2 n2 n1 s3 s3 s1 

Çm4.Fd4t2 n2 n2 n2 n2 n1 s3 s3 n1 

BzÇm4.Dd2t2 n2 s3 n2 n2 s2 s3 s2 s3 

Bz-Çm4.Ed2t2 n2 s3 n2 n1 s2 s3 s2 s3 

Bz-Çm4.Cd3t1 n1 s3 n1 s3 s3 s2 s2 s3 

Çm-Bz4.Dd4t2 n1 n1 n2 n2 n1 s3 s2 s3 

Çm-Bz.Ed2t2 n2 n2 n2 n1 s3 s3 s3 n1 

Bz-Th5.Bd2t2 n2 n2 n2 n1 s3 s3 s2 n1 

Th5.Bd1t1 n2 n2 n2 n2 n1 s3 s3 s3 

Th5.Cd2t2 n2 n2 n2 n2 n1 s3 s3 s3 

İg4.Aot1 s2 s2 s2 s2 s2 s1 s1 n1 

Ig4.Bt1 s2 s2 s2 s2 n1 s1 s1 n1 

Ig4.Bt2 s2 s2 s3 s3 s2 s1 s1 n1 

Ig4.Cd2t2 s3 s3 s3 s3 s2 s2 s2 s3 

Bş5.A s3 s3 s2 s2 n1 s2 s1 n1 

Bş5.Bt1 s3 s3 s2 s2 s3 s2 s1 n1 

Bş5.Bd1t1 s3 s3 s2 s2 s3 s2 s2 s3 

K13.A n1 n2 s3 s3 n1 s1 s1 n1 
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TOPRAK AŞINABİLİRLİĞİ İLE ARAZİDE ÖLÇÜLEN BAZI FİZİKSEL TOPRAK 

ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER* 

Tuğrul YAKUPOĞLU1  Recep GÜNDOĞAN1  Ömer F. DEMİR1 

Ahu A. ABACI-BAYAN1  Ferit KIRAY1  Berna DEMİRKOL1 

ÖZET 

Toprakların aşınabilirlikleri ve hidrolojik özellikleri ile onların laboratuarda ölçülen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

arasında çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda çeşitli istatistiksel yöntemlerle ifade edilen bu ilişkiler önemsiz çıkabilmekte ya da 

önemli çıksalar dahi toprağın fonksiyonel özelliklerini ifade etmede yetersiz kalabilmektedir. Diğer taraftan arazide ölçülen toprak özellikleri ile 

toprağın yapısal stabilitesi ve hidrolojik özellikleri arasında daha kuvvetli ilişkiler tespit edilebilmektedir. Bu çalışma, toprak aşınabilirliği ile arazide 

ölçülen infiltrasyon oranı (IR), penetrasyon direnci (PNTR), kesme direnci (SS) ve hacim ağırlığı (BD) arasındaki ilişkileri araştırmak, bunun yanında 

sıralanan toprak fiziksel özelliklerinin birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymak amaçlarına yönelik olarak yürütülmüştür. Toprak aşınabilirliğini 

değerlendirmede dispersiyon oranı (DR) göstergesi kullanılmıştır. Çalışma sahası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü 

içerisinde yer almaktadır. Ölçümler arazide bitki örtüsü, tekstür ve toprak sıkışması durumlarına göre farklılık gösteren 30 farklı noktada 

gerçekleştirilmiştir. Arazi ve laboratuar ölçümlerinde standart yöntemler izlenmiştir. Araştırma sonucunda toprakların DR ve PNTR (R2= 0.44), DR 

ve SS (R2= 0.45) DR ve IR (R2= 0.68) değerleri arasında polinom ilişkiler tespit edilmiştir. Denemeye konu olan toprakların DR değerleri ile BD 

değerleri arasında istatistiksel anlamda önemli olan herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Diğer taraftan, PNTR ve IR arasında logaritmik bir ilişki (R2= 

0.52), IR ve BD arasında üs ilişki (R2= 0.39), IR ve SS arasında negatif yönde doğrusal bir ilişki (R2= 0.73), PNTR ve BD arasında pozitif yönde doğrusal 

bir ilişki (R2= 0.70), PNTR ve SS arasında logaritmik bir ilişki (R2= 0.45) elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, çalışma sahasında yayılım gösteren 

toprakların hidrolik karakterlerinin ve erodibilite durumlarının, gözenek sürekliliği, gözenek büyüklük dağılımı ve strüktürel dayanıklılıktan 

etkilenmiş olabileceğine atfedilebilir. 

Anahtar kelimeler: Dispersiyon oranı, İnfiltrasyon oranı, Kesme direnci, Penetrasyon direnci 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOIL ERODIBILITY AND SOME SOIL PROPERTIES 

MEASURED UNDER FIELD CONDITIONS  

ABSTRACT 

There are various relationships between soil erodibility and hydraulic characteristics of soils and their physical, chemical and biological 

features measured under laboratory conditions. But, in some cases, these relationships explained by various statistical methods can be found 

insignificant, or they may be insufficient to express functional properties of the soil, even if they do. On the other hand, strong relationships can be 

determined between field measurements of soil properties and structural stability and hydrological features of soils. This study was firstly carried 

out for the purpose of searching relationships between soil erodibility and infiltration ratio (IR), penetration resistance (PNTR), shear strength (SS) 

and bulk density (BD) measured in the field. Second objective of this study is to exhibit relationships of listed soil physical properties between 

each other. Dispersion ratio index (DR) was used for evaluating the soil erodibility. The study area was located in Avsar Campus of Kahramanmaras 

Sutcu Imam University. Measurements were done at 30 points which vary according to their vegetation, texture and soil compaction statuses. 

Standart methods were applied in field and laboratory measurements. Polynomial relations were found between DR and PNTR (R2= 0.44), DR and 

SS (R2= 0.45), DR and IR (R2= 0.68) values of soils at the end of the research. There was no important relation in statistical meaning between DR 

and BD values of the soils which are subject of the experiment. On the other hand, they were obtained logarithmic relation (R2= 0.52) between 

PNTR and IR, exponential relation (R2= 0.39) between  IR and BD, negative linear relation between  (R2= 0.73) IR and SS, positive linear relation (R2= 

0.70) between PNTR and BD and logarithmic relation (R2= 0.45) between PNTR and SS. Obtained findings can be attributed to hydraulic 

characteristics and erodibility of soils were affected from the pore continuity, pore size distribution and the structural stability that changing in 

wide range in the study area. 

Key Words: Dispersion ratio, Infiltration ratio, Shear strength, Penetration resistance 

GİRİŞ 

Toprakların aşınabilirlikleri ve hidrolojik özellikleri ile onların laboratuarda ölçülen birçok fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri arasında çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Geçmişte bu ilişkileri ortaya koymak üzere birçok 

araştırma yürütülmüş (Kızılkaya et al. 2003; Yılmaz et al. 2005; Pachepsky et al. 2006; Öztekin et al. 2007; Singh and 

Khera, 2010; Candemir and Gülser, 2012; Yakupoğlu ve Demirci, 2013) ve günümüzde de yürütülmeye devam 

edilmektedir. Söz konusu ilişkilerin tespiti; bir taraftan yetiştiricilere arazi kullanım planlamalarının ve yönetim 

uygulamalarının usulünce yapılması için ipuçları verirken diğer taraftan konu ile ilgili uzman kişilerin veri kümelerini 

yorumlamalarında ve sağlıklı tarımsal öneriler oluşturmalarında kolaylık sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda, 

çoğunlukla doğrusal denklemlerle ifade edilen bu ilişkiler önemsiz çıkabilmekte ya da istatistiksel anlamda önemli 
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çıksalar dahi toprağın fonksiyonel özelliklerini ifade etmede yetersiz kalabilmektedir. Bunun nedenleri; toprağın son 

derece karmaşık bir doğaya sahip olmasının yanı sıra (Six et al. 2004; Cardenas et al. 2012), toprak örneklemesinin 

yapılacak analizin doğasına uygun olarak gerçekleştirilmemesi ve örneklerin araziden laboratuara taşınması ve 

ölçüm zamanına kadar geçen analize hazırlık süreçlerinde toprakların dinamik özelliklerinin değişime uğramasıdır 

(Kemper and Rosenau, 1986; Young et al. 2001; Diaz-Zorita et al. 2002; Legout et al. 2005). 

Diğer taraftan, arazide ölçülen toprak özellikleri ile toprağın yapısal stabilitesi arasında daha kuvvetli ilişkiler 

tespit edilebilmektedir. Özellikle toprak kalitesinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan yorumlamalarda, 

laboratuarda yürütülen analizlerin sonuçlarının yanında arazide gerçekleştirilen ölçümlere ait sonuçların da dikkate 

alınması, daha gerçekçi yorumlamalar yapılmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle toprağın fiziksel kalitesinin ifade 

edilmesinde, toprak mikrostrüktüründen etkilenen toprak özelliklerinin birlikte yorumlanması, toprak kalitesinin 

doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır (Dexter, 2004). Bu çalışma, iyi bilinen toprak aşınabilirlik 

indekslerinden biri olan dispersiyon oranı (DR) ile arazide ölçülen infiltrasyon oranı (IR), penetrasyon direnci (PNTR), 

kesme direnci (SS) ve hacim ağırlığı (BD) arasındaki ilişkileri araştırmak, bunun yanında sıralanan toprak fiziksel 

özelliklerinin birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymak amaçlarına yönelik olarak yürütülmüştür.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Sahasının Konumu ve Genel Özellikleri 

Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü sınırları içerisinde yer alan ve 

gelecekte Erozyon Araştırma Sahası (KSÜ-EAS)’na dönüştürülmesi planlanan pilot bölgede gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sahası coğrafi olarak International 1909 Spheroid ve European 1950 Datum sisteme göre 306.305 m-306-

750 m E boylamları ve 4.162.600 m-4.162.950 m N enlemleri (UTM: Universal Transverse Mercator) arasında yer 

almaktadır (Şekil 1). Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan çalışma alanının yıllık toplam yağışı 710.0 mm ve yıllık 

ortalama sıcaklığı 16.5 °C olup en yüksek aylık ortalama sıcaklık Temmuz, en düşük aylık ortalama sıcaklık ise Ocak 

ayında izlenmiştir (Yılmaz and Akca, 2000; Karabulut and Cosun, 2009). Toprak rutubet rejimi Xeric, sıcaklık rejimi 

Mesic’dir. KSÜ-EAS toprakları bölgeye ait etüd çalışmasında Entisol ordosunda sınıflandırılmış ve erozyona açık alan 

olarak tanımlanmıştır (Gündoğan ve ark., 1997). 

 

Şekil1. Çalışma sahasının coğrafi konumu ve topoğrafik haritası 

Örnekleme ve Ölçümlerde İzlenilen Yöntemler 

KSÜ-EAS’ın 30 farklı noktasından ilkbahar mevsiminde toprak örneklemesi ve arazi ölçümleri yapılmıştır. 

Örnekleme noktalarının seçiminde eğim, yöney, bitki örtüsü, depozit birikimi ve aşırı toprak sıkışması gibi çıplak gözle 

izlenebilen ölçütlerdeki farklılıklar dikkate alınmıştır. GPS aleti kullanılarak örnekleme noktalarının koordinatları 

belirlenmiştir. Hacim ağırlığı belirlenmesi için bozulmamış, penetrasyon ve kesme direnci okumalarının 

standardizasyonunda kullanılmak üzere nem tayini için bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Her bir örnekleme 

noktasında infiltrasyon testleri, penetrasyon ve kesme direnci ölçümleri yapılmıştır. Toprakların infiltrasyon oranı (IR) 

değerleri her bir örnekleme noktasında tek silindirli infiltrometre yöntemine göre iki tekerrürlü olarak ölçülmüştür 

(Soil Quality Ins. Staff, 1999). Hacim ağırlığı (BD) değerleri 5 cm iç çapı ve 100 cm3 hacimli metal silindirlerle araziden 

alınmış bozulmamış toprak örnekleri kullanılarak belirlenmiştir (Demiralay, 1993). Dispersiyon oranı (DR) değerleri 
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süspansiyonda disperse edilmeden ölçülen silt+kil % değerinin mekanik analizde ölçülen silt+kil % değerine 

oranlanmasıyla ve Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanmıştır (Lal, 1988). 

                                                          [Eş. 1] 

Burada: 

DR: Dispersiyon oranı 

a: süspansiyonda ölçülen silt + kil miktarı, % 

b: mekanik analizde ölçülen silt + kil miktarı, % 

Penetrasyon direnci (PNTR) ölçümleri, Herrick and Jones (2002)’e göre 30˚ tepe açısına sahip el 

penetremotresi kullanılarak 0-15 cm toprak derinliğinde 5 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Koni direnci Eşitlik 2 

ile hesaplanmıştır. Arazide toprağın saplanmaya karşı gösterttiği dirence göre el penetrometresinin konik ucu 

değiştirilmiş ve birim alana düşen basıncın hesaplanmasında Çizelge 1’den yararlanılmıştır. PNTR sonuçları Aksakal 

ve Öztaş (2010)’da bildirildiği şekilde Eşitlik 3 kullanılarak standardize edilmiştir.  

                                                             [Eş. 2] 

Burada: 

PNTR Penetrasyon direnci 

M: Manometre okuması 

A: Kullanılan konik ucun baz alanı 

      
(
     

     
)
                                                    [Eş. 3] 

Burada: 

Yc: Düzeltilmiş penetrasyon direnci (kPa) 

Y0: Ölçülen penetrasyon direnci (kPa) 

X: Ölçüm anındaki toprak nemi (kg kg-1) 

0.1 Standardizasyon için seçilen nem değeri (kg kg-1) 

Çizelge 1. Eijkelkamp el penetrometresi için koni özellikleri  

Koni No 
Baz alanı, 

cm2 

Koni çapı, 

mm 

Kabul edilmeyen koni çapı 

(Koni aşınma sınırı), mm 

1 1 11.28 11.00 

2 2 15.96 15.55 

3 3⅓ 20.60 20.08 

4 5 25.23 24.59 

Toprakların kesme direnci (SS) değerleri cep tipi kesme direnci valfi kullanılarak 0-3 cm toprak derinliğinde 

5 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. SS ölçümlerinin nem değeri üzerinden standardizasyonunda Eşitlik 4 

kullanılmıştır (Blanco-Canqui et al. 2006). 

                          (       )                          [Eş. 4] 

Burada: 

SSadj: Düzeltilmiş SS değeri 

SS0: Kesme direnci valfi okuması üzerinden hesaplanan SS değeri 

0.25: Seçilen nem standardizasyon değeri (kg kg-1) 

Θg: Ölçüm anında toprağın nem değeri (kg kg-1) 

  Toprakların DR değerleri ile ilgili fiziksel toprak özellikleri arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca toprak fiziksel 

özellikleri arasındaki ikili ilişkiler dağılım grafikleri ile gösterilmiştir. Söz konusu ilişkilere ait regresyon eşitlikleri ve 

korelasyon katsayıları grafikleri gösteren şekiller üzerinde verilmiştir.     

Deneme konusu toprakların partikül büyüklük dağılımı hidrometre yöntemi ile (Bouyoucos, 1951), organik 

madde (OM) Walkley-Black yaş yakma yöntemi kullanılarak, kireç içeriği (CaCO3) Scheibler Kalsimetresi ile hacimsel 

olarak, katyon değişim kapasitesi (KDK) Bower yöntemine göre belirlenmiştir (Kacar, 1994). Tuz içeriği saturasyon 
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çamurunda cam elektrotlu elektriksel iletkenlik aleti kullanılarak EC değerinin ölçülmesi ve gerekli hesaplamaların 

yapılmasıyla bulunmuştur (Bayraklı, 1987). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmaya konu olan 30 adet toprak örneğinin genel özelliklerine ait bazı tanımlayıcı istatistikler Çizelge 

1’de verilmiştir. Adı geçen çizelgede görüldüğü gibi toprakların C değerleri 38-264 g kg-1 arasında değişirken S 

değerleri 197-654 g kg-1 arasında değişmektedir. Toprak örneklerinde en düşük KDK değeri 22.8 cmolc kg-1 iken en 

yüksek KDK değeri 97.6 cmolc kg-1’dir. Toprakların OM değerleri 9.8-47.2 g kg-1 ve CaCO3 değerleri 6.6-224 g kg-1 

arasında değişmektedir. Temel toprak özelliklerinin geniş aralıklar içerisinde yayılım göstermesinden, toprakların 

erozyona duyarlılıkları ve hidrolik özellikleri bakımından birbirinden farklı olabileceği çıkarımı yapılabilir.       

Çizelge 1. Çalışma konusu toprakların genel özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler 

Değişken Birim Min. Max. Ort. SD 
1C   g kg-1 38 264 117 50 
2Si g kg-1 258 607 449 78 
3S  g kg-1 197 654 435 10

5 
4KDK cmolc kg-1 22.8 97.6 44.0 13

.3 
5OM  g kg-1 9.8 47.2 24.7 9.

6 

Tuz  g kg-1 0.09 2.05 0.90 0.

38 

CaCO3  g kg-1 6.6 224 38.9 52

.5 
1USDA kil içeriği, 2USDA silt içeriği, 3kum içeriği, 4Katyon değişim kapasitesi, 
5Organik madde içeriği 

Toprakların DR değerleri ile PNTR değerleri arasındaki ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu iki parametre 

arasında polinom bir ilişki (R2= 0.44) elde edilmiştir. Toprakların PNTR değeri çok düşük ya da çok yüksek olduğunda 

aşınabilirliklerinin yüksek olduğu, PNTR değeri 2-3 MPa aralığında olduğunda ise aşınabilirliğin düştüğü sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum çok sıkı bir toprak yapısının konsolidasyon ya da sıkışma nedeni ile strüktürel gelişime izin 

vermemesine ve çok gevşek bir toprak yapısında agregatların dayanıklılığının düşük olmasına (Turgut ve ark. 2008) 

atfedilebilir. PNTR değeri için sınır değer 2 MPa (Gupta et al. 1990) olarak verilmiş ve bu değer 3 MPa’ı aştığında kök 

gelişiminin sınırlandığı (Busscher and Sojka, 1987) bildirilmiştir. Diğer taraftan, PNTR < 3 durumuna artan PNTR ile DR 

değerinin azalması ve PNTR > 3 durumunda artan PNTR ile DR değerinin de artış göstermesi, toprakların başta 

tekstür olmak üzere strüktür stabilitesini etkileyen KDK, OM içeriği gibi birçok özellikleri bakımından farklılık 

göstermesinden de ileri gelmiş olabilir.   

Toprakların DR değerleri ile SS değerleri arasındaki ilişki Şekil 3’de sunulmuştur. Bu iki parametre arasında 

polinom bir ilişki tespit edilmiş olup ilişkiye ait R2 değeri 0.45’dir. Şekil 3’den de anlaşılacağı üzere, SS değeri genellikle 

40-80 kPa aralığında iken DR değeri kritik eşik sayılan % 15’in (Middleton, 1930) altına düşmüş, çok düşük SS 

değerlerinde ise toprak aşınıma karşı aşırı hassas duruma gelmiştir. Bu sonuç yüzey toprağında kesilmeye karşı 

herhangi bir stres olmadığında agregatların su aşınımına açık olduğu (Rachman et al. 2003) bilgisi ile örtüşmektedir. 

Şekil 4, toprakların DR değerleri ile IR değerleri arasındaki polinom ilişkiyi (R2= 0.68) göstermektedir. En 

düşük DR değerleri, IR değerinin 150-350 mm h-1 arasında ölçüldüğü bölgelerden alınan toprak örneklerinde tespit 

edilmiştir. IR değeri genellikle 100 mm h-1’in alına düştüğünde ya da 500 mm h-1’in üzerine çıktığında topraklarda 

aşınıma duyarlılık artmıştır. IR değerinin çok düşük olduğu noktalarda DR değerinin yüksek bulunması, topraktaki 

gözeneklere duvar oluşturan toprak fabriğinin sağlam olmamasına dolayısıyla gözenek sürekliliğinin düşük olmasına 

(Iwata et al. 1995; Six et al. 2004) atfedilebilir. Arazide IR değerinin çok yüksek ölçüldüğü bölgelerden alınan 

örneklerde DR değerinin yüksek bulunması ise arazi üzerinde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki çatlak ve yarıkların su 

iletim hızı üzerine etki etmesinden kaynaklanmış olabilir. 

Toprak aşınabilirliğinde ölçüt olarak kullanılan DR ile arazide ölçülen bazı toprak fiziksel özelliklerinin 

ilişkilerinden başka, anılan toprak fiziksel özelliklerinin birbirleri ile ilişkileri de bu çalışmaya konu edilmiştir. IR-PNTR, 

IR-BD ve IR-SS arasındaki ilişkiler sırası ile Şekil 5, 6 ve 7’de gösterilmiştir. PNTR ile IR arasındaki logaritmik ilişki (R2= 

0.52) IR değeri arttıkça PNTR değerinin azalacağı ancak bir noktadan sonra sabitleneceği anlamına gelmektedir (Şekil 

5). IR ve BD arasındaki üs ilişki (R2= 0.39) arazide hacim ağırlığındaki artışla birlikte IR değerinin azalacağı ve bir 

noktadan sonra değişmeyeceği anlamına gelmektedir (Şekil 6). IR ile SS arasında tespit edilen negatif yönlü doğrusal 

ilişki (R2= 0.39) yüzey toprağında kesme direncinin artmasıyla infiltrasyon oranının azalacağını ifade etmektedir (Şekil 
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7). Toprakların IR değerlerinin anılan toprak özellikleri ile çeşitli ilişkiler içerisinde olduğu bilinmektedir (Özdemir, 

1998; Altıkat ve Çelik, 2009). 

PNTR ile BD arasında tespit edilen pozitif yönlü doğrusal (R2= 0.70) ve PNTR ile SS arasında bulunan 

logaritmik (R2= 0.45) ilişkilere ait grafikler ve regresyon denklemleri sırasıyla Şekil 8 ve 9’da sunulmuştur. Konu ile 

ilgili olarak yürütülen önceki çalışmalarda (Şeker, 1997; Gülser and Candemir, 2012), PNTR ile BD arasında pozitif 

ilişkiler tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2. Toprakların DR değerleri ile PNTR değerleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 3. Toprakların DR değerleri ile SS değerleri arasındaki ilişki 

 

 

Şekil 4. Toprakların DR değerleri ile IR değerleri arasındaki ilişki 

y = -0,0854x2 + 1,9561x + 55,975 
R² = 0,4486 
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Şekil 5. Toprakların PNTR değerleri ile IR değerleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 6. Toprakların BD değerleri ile IR değerleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 7. Toprakların SS değerleri ile IR değerleri arasındaki ilişki 
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Şekil 8. Toprakların BD değerleri ile PNTR değerleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 9. Toprakların SS değerleri ile PNTR değerleri arasındaki ilişki 

SONUÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Kampüsü içerisinde bulunan ve gelecekte erozyon 

araştırma sahasına dönüştürülmesi planlanan pilot bölgede (KSÜ-EAS) yürütülen bu çalışmada, alanın fiziksel toprak 

özellikleri ve aşınıma duyarlılık bakımından noktasal olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılıkların bitki 

örtüsü, yönetim şekli gibi etmenlerden etkilenen temel toprak özelliklerinin geniş aralıklar içerisinde yayılım 

göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer taraftan, bu çalışmanın sonuçları, toprakların arazide ölçülen 

bazı özellikleri ile aşınıma duyarlılıkları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler olduğunu, söz konusu toprak 

özelliklerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin de önemli olduğunu ortaya koymuştur. 

Toprakların aşınıma duyarlılıkları ya da hidrolik karakteristikleri gibi fonksiyonel özelliklerinin 

değerlendirilmesinde, yalnızca laboratuar analizleri sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması yetersiz 

kalabilmektedir. Diğer taraftan toprak kalite parametrelerinin bir bütün halinde değil de tek tek değerlendirilmesi 

toprak kalite özelliklerini yansıtmada eksik değerlendirmeler yapılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenlerle, arazi 

ve laboratuar ölçümlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte gerçekleştirildikten sonra kalite parametreleri arasındaki 

ilişkilerin yorumlanması, toprağın fonksiyonel özellikleri hakkında anlamlı çıkarımlar yapılmasına katkıda 

bulunacaktır. 
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ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN FARKLI VERİ KAYNAKLARIYLA 

YORUMLANMASI

 

Levent BAŞAYİĞİT1   Saniye GÖK1  Aslı KIZIL1 

ÖZET 

Bu çalışmada iki farklı kartoğrafik materyal kullanılarak arazi kullanım türlerinde yıllara bağlı değişimin belirlenmesine yönelik bir örnek 

yer almaktadır. Bu amaçla, Isparta-Eğirdir ilçesi merkezinde 4000 ha’lık bir test alanı seçilmiş, test alanının 1958 yılı hava fotoğrafları ve 2010 yılı 

uydu görüntüsü kullanılarak arazi kullanım türleri belirlenmiş ve sayısal haritalara dönüştürülmüştür. Bu iki harita katmanı coğrafi bilgi sistemleri 

kullanılarak karşılaştırılmış ve böylece son 50 yıl içerisinde meydana gelen arazi kullanım türündeki değişimler konumsal olarak ortaya konmuştur. 

Çalışma sonucunda Eğirdir Gölü kıyılarının doldurulması, göl içerisindeki adaların birbirine ve karaya bağlanması gibi kıyı şekillerinde değişim, 

yerleşim alanlarındaki artış, yol ağlarındaki gelişme, sulama kanallarının tesisi gibi kültürel uygulamalar en dikkat çekici sonuçlar olmuştur. Doğal 

alanlarda azalış, tarım alanlarında artış olduğu belirlenmiş, arazi kullanım türleri içerisinde en büyük baskının ise meralar üzerinde olduğu ortaya 

konmuştur. Ayrıca bazı alanların yorumlanmasında topoğrafya ve hava fotoğraflarının kalitesi hata kaynağı olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hava fotoğrafı, uydu verisi, arazi kullanımı izleme 

THE INTERPRETATION OF LAND USE CHANGE BY DIFFERENT CARTOGRAPHIC 

BASE MATERIAL  

ABSTRACT 

In this study, there is a sample application for determining of land use change using two different cartographic base materials. For this 

purpose, the plot area that is 4000 ha in Isparta-Eğirdir district was selected. The land use types of plot area were obtained from aerial photo of 

1958 year and satellite data of 2010 year. The thematic layers of land use maps were produced. The thematic map layers were overlaid. Thus the 

changes for 50 year on the land use type of test area were estimated.At results, the changes of landscape like filling up the coastal, building 

bridges between islands and land, and the cultural application like increasing of settlement, developing of road network, building of irrigation 

channel were find as most conspicuous results. It was found that the area of pasture, forest and scrub was decreased but agricultural area was 

increase. It was also found that the grasslands in study area is most under pressure. Furthermore the landscape form and aerial photo quality was 

to be source of error in interpolation. 

Keywords: aerial photo, satellite data, land use monitoring 

GİRİŞ  

Arazi kullanım türlerinin belirlenmesi ve değişimin izlenmesi doğal kaynakların planlanması, geliştirilmesi ve 

yönetilmesi konularında önemli veriler sağlamaktadır. Ayrıca arazi kullanım türlerindeki değişim, sosyal ve ekonomik 

eğilimlere ilişkin bilgilerin yorumlanmasında yardımcı olmaktadır.  

Uzaktan algılama teknolojileri bu verilerin sağlanmasında iyi bir araçtır. Günümüzde uydu teknolojileri arazi 

kullanım türlerinin belirlenmesi ve yıllara göre değişiminin incelenmesinde geleneksel bir kullanım haline gelmiştir. 

Ayrıca uydu verilerinin temini ve özellikle geçmiş tarihli verilerin alımı için harcanan paranın hayli az olması bu 

teknolojilerin kullanımını cazip hale getirmektedir. Bu verilerle arazi kullanım türünün belirlenmesine yönelik 

çalışmalarda yüksek başarı sağlanması, uydu verilerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve küresel konum bulma 

sistemleri (GPS) ile uyumlu olması, üretilen haritaların katmanlar halinde CBS ortamında sorgulanabilmesi ve 

oluşturulan veri tabanları ile birlikte planlama amaçlı kullanılabilmesi gibi avantajlar arazi kullanım türlerinin 

belirlenmesi ve değişimin izlenmesinde uzaktan algılama çalışmalarını vazgeçilmez kılmaktadır (Franklin ve ark., 

2000, Rogan, ve Chen, 2004, Başayiğit ve ark, 2005). 

Uzaktan algılama teknikleri ile bitki örtüsüne ait bilgilerin üretilmesinde ve geçmişteki durumun 

incelenmesinde Landsat uydu verisinin görünebilir (1., 2. ve 3. bantlar: 0.45-0.69 µm) ve kızılötesi (4., 5. ve 7. bantlar: 

0.75-2.35 µm) bantları kullanılmaktadır. Bitki örtüsünün diğer arazi kullanım türlerinden ayırtedilmesinde kırmızı ve 

yakın kızılötesi bantlar, farklı bitki örtüsünün bir birinden ayırtedilmesinde ise görünebilir bantların kullanılabilir 

olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle arazi kullanım türlerinin ayırtedilmesinde ve izleme çalışmalarında çok bantlı 

verilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Basit bir sınıflama ile temel arazi kullanım türleri kolaylıkla ayırtedilebilmekte 

(Abuelgasim, 1999), oluşturulan tematik katmanların karşılaştırılması ile geçmişten günümüze olan değişim 
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izlenebilmektedir (Macleod ve Congalton, 1998). Şimdiki arazi kullanım türünü belirlemek amacıyla yeni tarihli uydu 

verisinin sınıflandırılmasında kullanılan bantlar ile arazi kullanımındaki değişimi izleme amacıyla eski tarihli uydu 

verisinin sınıflandırılmasında kullanılan bantların aynı olması bu amaca yönelik en iyi sonuçları vermektedir (Stow ve 

ark., 1980, Mas, 1999). Landsat uydusunun TM, MSS ve ETM+ verilerinin aynı bantları kullanılarak arazi kullanım 

türlerindeki değişimin izlenmesi, arazi kullanım türlerindeki değişimin nedenlerinin değerlendirilmesi mümkün 

olabilmektedir (Başayiğit ve ark, 2005).  

Ayrıca geçmişe yönelik izlemelerde uydu verileri ile birlikte hava fotoğraflarının kullanımları da uygulanabilir 

bir metot olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar öncesindeki arazi kullanımı ile şimdiki kullanımların 

karşılaştırılmasında ve ortaya çıkan değişimler belirlenmesinde bu metot kullanılmaktadır (Rembold ve ark., 2000).  

Bu çalışmada, 1958 yılı hava fotoğrafları ve 2010 yılı uydu görüntüsü kullanılarak Eğirdir gölüne en fazla 

etkisi olan Eğirdir ilçesi ve çevresinin son 50 yıl içerisindeki arazi kullanım türündeki değişimlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE METOT 

Çalışma, Isparta ili Eğirdir ilçe merkezi ve ilçe merkezini çevreleyen alanlarda yürütülmüştür. Yaklaşık 4000 

hektar büyüklüğündeki alan 307672,4196159–313568,4189384 m UTM koordinatları arasında yer almaktadır. 

Çalışma alanının coğrafi konumu şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanının konumu 

Çalışmada geçmişteki arazi kullanım türlerinin belirlenmesi amacıyla 1958 yılına ait 1111/432, 1111/433, 

111/446, 898/428, 898/429 no’lu hava fotoğrafları kullanılmıştır. Hava fotoğrafları aynalı stereoskop altında 

stereoçiftler kullanılarak oluşturulan üçboyutlu görüntülerde yorumlanmıştır. Foto yorumlama ile üzerine arazi 

kullanım türleri sınırlarının çizildiği fotoğraflar taranarak sayısal ortama aktarılmıştır. Bu fotoğraflar topoğrafik 

haritadan alınan koordinatlar kullanılarak rektifiye edilmiş ve birleştirilmiştir. Fotoğraf üzerinde bulunan arazi kullanım 

türlerine ait sınırlar harita katmanı halinde poligon veri yapısına dönüştürülmüş, veri tabanı oluşturulmuştur. Son 

olarak haritada tanımlanan arazi kullanım türlerinin kapladığı alanlar veri tabanından hesaplanarak 1958 yılındaki 

durum ortaya konmuştur. Şekil 2’de foto yorum haritası yer almaktadır. 

Uydu verileri olarak ise Google Earth üzerinden 2010 tarihli Digital Globe görüntüsü kullanılmıştır. Uydu 

görüntüsü üzerinde foto yorumlama yapılarak güncel arazi kullanımına ait sınırlar üretilmiştir. Harita coğrafi bilgi 

sistemleri ortamına aktarılmış, arazide kontrol edildikten sonra poligon veri yapısına dönüştürülmüş, veri tabanı 

oluşturulmuştur. Arazi kullanım türlerinin kapladığı alanlar veri tabanından hesaplanarak 2010 yılındaki durum ortaya 

konmuştur.  

Çalışmanın son aşamasında ise hava fotoları ve uydu verileri kullanılarak oluşturulan arazi kullanım türlerine 

ait tematik haritalar ArcGIS yazılımı ile çakıştırılarak mekansal fark analizi (spatial difference) yapılmıştır. Böylece yıllar 

arası değişim sayısal olarak belirlenmiş ve yorumlanmıştır. 

 



256 
 

 

 

Şekil 2. 1958 yılına ait hava fotoğrafı yorum haritası ve 2010 yılına ait uydu görüntüsü yorum haritası 

 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

257 
 

BULGULAR 

Alanda 1958 yılı için Çıplak Kayalık (CK), Çıplak Toprak (CT) Mera (M), Kuru Tarım (KM), Orman (O), Kuvvetli 

Maki (KM), Su Yüzeyi (SY), Yerleşim (Y), Sulu Tarım (S), Zayıf Maki (ZM), Mera- Zayıf Maki (MZM) ve Yol (Yl) olmak 

üzere 12 farklı arazi kullanım türü ayırtedilmiştir (Şekil 2). 1958 yılına ait üretilen haritaya göre en fazla bulunan arazi 

kullanım türü 539.9 hektar alan ile kuvvetli maki olarak belirlenmiştir. Çalışma alanı içerisinde bu dönemde en az alan 

kapsayan arazi kullanım türü 10.4 hektar ile sulu tarım olmuştur (Şekil3) (Çizelge1). 

2010 yılı uydu görüntüleri üzerinde ise 15 farklı arazi kullanım türü belirlenmiştir. Bu kullanım türlerinden 

12’si 1958 yılı hava fotoğraflarında belirlenen arazi kullanım türleri ile aynı olup, bunlar dışında farklı olarak 

Ağaçlandırma Sahası (AS), Kazı Sahası (KS) ve Dolgu Sahası (DS) belirlenmiştir. 2010 yılı uydu verilerinde en fazla 

632.1 hektarlık alan ile zayıf maki. en az 0.7 hektarlık alan ile dolgu alanları olmuştur.  

Arazi kullanım türlerinin 50 yıl içindeki değişimi karşılaştırıldığında çıplak toprak, mera, kuvvetli maki, orman, 

kuru tarım alanlarında azalma söz konusu iken; çıplak kayalık, yerleşim, sulu tarım, zayıf maki, mera-zayıf maki, yol, 

ağaçlandırma sahası, dolgu ve kazı sahası alanlarında artma olduğu belirlenmiştir.  

Çıplak Kayalık (ÇK): 1958 haritasında çıplak kayalık olarak tanımlanan araziler 36.4 ha iken 2010 yılı 

haritasında 155.9 ha alan bulunmuştur. Çıplak kayalık olarak tanımlanan araziler Eğirdir’in yüksek kesimlerinde sarp 

alanlara karşılık gelmektedir. Güncel uydu verisinde çıplak kayalık olarak tanımlanan arazilerin doğru olduğu, hava 

fotoğrafında ise bu arazilerin bir kısmının gölgede kaldığı bu nedenle doğru yorumlanamadığı belirlenmiştir.  

Çıplak toprak (CT): 50 yıllık süreçte çıplak toprak olarak tanımlanan arazilerde 17.6 ha azalma olduğu 

belirlenmiştir. Bu araziler dağ eteklerindeki yığıntılar ve Isparta-Konya karayolu civarında yoğunlaştığı 

gözlenmektedir. Göl içerisinde yer alan Canada’nın çoğu çıplak toprak olarak tanımlanmıştır.  

Geçen 50 yıl ilçede çıplak toprak alanlarının büyük bölümünün yerleşim yeri olarak değiştiği, Eğridir’in 

kuzeyinde Bedre civarında plaj genişletme çalışmaları ile doldurma çıplak toprak arazilerinin oluştuğu ortaya 

konmuştur. Boğazova yakınlarında 50 yıl önce çıplak toprak olarak tanımlanan araziler, gölün bir kısmının kıyı 

kesimlerinde doldurmalarla beraber kuru tarım arazisine dönüştüğü, Canada üzerindeki çıplak toprak olan alanlarda 

ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı belirlenmiştir.  

Mera (M): Çalışma alanının kuzeybatısında Bedre civarında 1958 yılında mera alanı olarak tespit edilen 

arazilerde 2010 yılında yerleşim alanlarının bulunduğu görülmüştür. Ayrıca biri kısım meralar üzerinde ağaçlandırma 

çalışmalarının yapıldığı bir kısım meraların ise tarım alanlarına dönüştürüldüğü saptanmıştır. Yüksek alanlardaki 

meraların ise 50 yıl içerisinde zayıf maki, kuvvetli maki yada mera ile karışık maki örtüsüne dönüşmüştür. 
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Şekil 3. 1958 ve 2010 yıllarına ait arazi kullanım türleri haritaları 
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Çizelge 1. 1958–2010 yılı Arazi Kullanım Türlerinin Alan Olarak Karşılaştırılması 

Arazi kullanım türleri  1958   2010 Değişim 

 

(ha) % (ha) % (ha) 

 Çıplak Kayalık (CK) 36.4 1.64 155.9 7.19 123.0 + 

Çıplak Toprak (CT) 57.9 2.61 40.3 1.86 16.7 - 

Mera (M) 316.3 14.26 84.7 3.90 229.7 - 

Kuru Tarım (KT) 179.7 8.10 29.0 1.34 150.1 - 

Orman (O) 388.4 17.51 15.6 0.72 372.5 - 

Kuvvetli Maki (KM) 539.9 24.34 431.6 19.89 98.6 - 

Su Yüzeyi (SY) 

  

0.0 

   Yerleşim (Y) 49.3 2.22 234.5 10.81 190.5 + 

Sulu Tarım (SM) 10.4 0.47 114.8 5.29 107.0 + 

Zayıf Maki (ZM) 414.1 18.67 632.1 29.13 232.2 + 

Mera-Zayıf Maki (MZM) 201.8 9.10 362.3 16.70 168.6 + 

Yol (Y) 24.1 1.09 48.3 2.23 25.3 + 

Ağaçlandırma Sahası (AS) 

 

  12.9 0.59 13.1 + 

Dolgu Sahası (DS) 

 

  0.7 0.03 0.7 + 

Kazı Sahası (KS) 

 

  7.1 0.33 7.2 + 

TOPLAM 2218.3 

 

2169.7 

 

48.6 + 
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Kuru tarım (KT): Çalışma alanında arazi kullanım türü kuru tarım olarak nitelendirilen araziler 1958 yılına ait 

haritada 179.7 ha iken 2010 yılına ait haritada 29 ha olarak bulunmuştur. Bu süre boyunca çalışma alanı içerisinde 

yer alan kuru tarım alanlarının bir bölümünün Eğirdir yerleşim birimi içinde kaldığı, büyük bölümünün ise sulu tarıma 

açıldığı görülmüştür. Bu değişimin temel sebebi 1970’li yıllarda Boğazova’nın drenaj projesinin geliştirilmesi ve 

bölgenin sulu tarıma uygun hale gelmesidir.  

Dolgu Sahaları (DS): Dolgu sahalarında meydana gelen 0.7 ha’lık artış Eğirdir gölünün kıyılarında yapılan 

doldurma alanlarına karşılık gelmektedir. Bedre, adalar ve Isparta-Konya karayolu civarlarını oluşturan bu alanlar 

yerleşim yerlerini genişletme ve plaj alanlarını arttırma alanları olmuştur.  

Kazı sahası (KS): İlçe arazilerinde 7.1 ha alan kazı sahası olarak tanımlanmıştır. Tespit edilen bu alanlar taş 

ocakları ve yerleşim alanlarını arttırmak için yapılan kazı alanlarıdır. Yerleşim yerlerinin artışı için yapılan kazılar mera 

arazileri, taş ocakları ise kuru tarım arazileri üzerinde tesis edilmiştir.  

Sulu tarım: 1958 yılına ait haritada 10.4 ha alana sahip olan bu tip araziler 2010 haritasında 114.8 ha alan 

hesaplanarak arttığı saptanmıştır.  

Yerleşim: 1958 yılı haritası ile 2010 yılı haritalarının karşılaştırıldığında yerleşim alanlarında 190.5 ha alan 

artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu artış 50 yılda ilçe merkezindeki genişleme olarak yorumlanmıştır. İlçe merkezinde 

yerleşim için yeterli alanın bulunmaması nedeniyle göl kıyılarında doldurmalar yapılmış, adalar birbirine ve karaya 

bağlanmış, yollar yapılmıştır.  

Yol: Geçen 50 yıl içerisinde bu alan 25.3 ha alan artış göstermiştir. İlçenin gelişmesi ile ulaşım sorununun 

ortadan kalkması için bu alanların miktarı artmıştır. Hava fotoğraflarında tespit edilen yol olarak kullanılan araziler, 

uydu verilerinde miktar olarak arttığı ve genişletme çalışmalarının yapıldığı gözlenmiştir. Şekil 4’de kentsel kullanım 

alanlarına ait görünüm yer almaktadır. 

  

Şekil 4. Çalışma alanındaki kentsel kullanım alanlarına örnekler 

Orman, Kuvvetli maki, Zayıf maki, Mera-Zayıf maki: Çalışma alanında orman arazisi olarak tanımlanan 

araziler 1958 yılı haritasında 388.4 ha iken 2010 yılı haritasında 15.6 ha olarak hesaplanmıştır. 1958 yılında kuvvetli 

maki olarak belirtilen araziler 539.9 ha alana sahipken 2010 yılında 431.6 ha olarak belirlenmiştir. 1958 yılı 

haritasındaki 414.1 ha alan zayıf maki olarak tanımlanırken 2010 yılı haritasında bu alan 632.1 ha olarak 

belirlenmiştir. Mera ve zayıf maki karışımı olarak tanımlanan araziler ise 1958 yılında 201.8 ha iken 2010 yılında 

362.3 ha olarak tespit edilmiştir.  

Bu alanlarda belirlenen değişiklikler arazi kullanım türlerindeki değişiklikten çok hava fotoğraflarının 

kalitesinden kaynaklanan farklı yorumlamalara dayanmaktadır. Ancak 1958 yılı haritasına göre çalışma alanında yer 

alan orman, kuvvetli maki, zayıf maki ve mera-maki karışımı kullanım türlerinin toplam alanı 1544.2 hektardır. Aynı 

kullanım türlerinin 2010 yılı haritasına göre kapladığı alan ise 1473.9 hektardır. Arada kalan 70.3 hektarlık fark ise 

mera-maki karışımından oluşan arazilerin sulu tarım ve kuru tarım amaçlı kullanımlara dönüşmesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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SONUÇ 

Çalışma alanında arazi kullanım türlerindeki değişimin üç temel sebebi bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Bunlardan birincisi kentsel gelişimdir. Bölgede artan nüfusa bağlı olarak yerleşim alanları ve yol ağları artmıştır. Ayrıca 

göl içerisinde bulunan Canada ve Nisada’nın kıyıya bağlanmasıyla 4 ha, kıyılarda yol ve park alanları oluşturulmasıyla 

10 hektar’lık dolgu alanı oluşmuştur. Bunun sonucunda kıyıların yüzey şekilleri değişmiştir.  

Arazi kullanım türlerindeki değişimin ikinci sebebi alanda yürütülen sulama ve drenaj projeleri olmuştur. 

1970’li yıllarda Bozova civarlarındaki drenaj, diğer alanlarda ise sulama çalışmalar sonucu kuru tarım alanlarının sulu 

tarıma dönüştüğü, buna paralel olarak tarım alanında su kanallarının arttığı ortaya konmuştur.  

Arazi kullanım türlerindeki değişimin diğer bir sebebi ise korunan alanlarda gelişme korunmayan alanlarda 

ise daralmalar şeklindeki değişimlerin olmasıdır. Eğirdir’in yüksek kesimlerinde bulunan ve orman sınırları içerisinde 

kalan orman içi meraların zamanla maki ve orman örtüsüne dönüşmesi, tarım alanlarına komşu mera-maki karışım 

alanlarının sulu tarım ve kuru tarıma dönüşmesi şeklinde değişimler gerçekleşmiştir. 

Bunun dışında iki farklı dönemde hazırlanan arazi kullanım türü haritalarındaki diğer farklılıklar, hava 

fotoğraflarının iyi olmayan çözünürlüğü, gölgelenme ve fotoğraf kalitesinden kaynaklanan karışmadan 

kaynaklanmaktadır. Bu karışmada orman, kuvvetli maki, zayıf maki, mera-zayıf maki karışımı arazi türlerinin hava 

fotosunda birbirine karışması, yüksek sarp alanlarda bulunan çıplak kayalıkların eteklerinin gölgeleme etkisi 

nedeniyle hava fotolarının yorumunda orman, kuvvetli maki ya da zayıf maki olarak tanımlanması söz konusu 

olmuştur. 

Çalışmada diğer bir sonuç ise 1958 yılında tanımlanmamış ancak 2010 yılında tanımlanan üç farklı arazi 

kullanım türünün bulunmasıdır. Bunlar dolgu sahası, ağaçlandırma sahası ve kazı sahası olmuştur.  

Çalışmadaki en çarpıcı sonuç ise arazi kullanım türleri içerisinde en büyük baskının meralar üzerine 

olmasıdır. 1958 yılı haritasında mera olarak tanımlanan alanların bir kısmının 2010 yılında yerleşim alanları olması ve 

tarım alanlarının meralara doğru genişlemesi bu sonucun en önemli kanıtı olmuştur. 
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ARAZİ YÖNETİMİ 

Metin TURKER1   Hakkı Emrah ERDOGAN1  Yüksel ŞAHİN1 

ÖZET 

Arazi yönetimi toprak, su, bio-çeşitlilik ve çevresel kaynakların insan ihtiyaçları ve ekosistem gereklilikleri düşünülerek, bütünleşmiş 

yönetimini sağlayan bilgi temelli bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dünyada artan nüfus daha fazla gıda üretimi, barınma ve enerji ihtiyacı 

doğurmuştur. Bununla birlikte iklim değişikliğine bağlı olarak artan doğal afetler ve arazi bozulumu (kuraklaşma) tarımsal arazi kullanımı üzerinde 

ciddi baskı oluşturmuştur. Bu kapsamda düşünüldüğünde sürdürülebilir tarımsal arazi yönetimi (TAY) sadece tapu-kadastro, mülkiyet hakları 

açısından değil aynı zamanda toprağa bağlı sosyal eşitliği, ekonomik büyümeyi ve çevre korumasını garanti altına alan politikaların geliştirilmesini 

ve uygulanmasını sağlayacak sistemleri içermelidir. Bu çalışmada ülkemizde tarım alanlarının yönetimi ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve gelişim 

hedefleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal arazi kullanımı, Arazi Toplulaştırma, Arazi Değerleme 

ACTIVITIES REALIZED ABOUT COMBATTING AGRICULTURAL DROUGHT BEFORE 

DESERTIFICATION IN TURKEY 

ABSTRACT 

Land management was defined as knowledge based process to allow integrated management of the soil, water, bio diversity, human 

needs and environmental resources.  Growing population generate more necessities for food production, urbanization and energy. Therefore, 

agricultural land use is under pressure of natural disasters and land degradation (drought) linked with climate change. Within this context, 

sustainable agricultural land management has not only include land administration, the right of property, also it must be include social balance 

dealing with soil use, economic grow and environmental protection. In this study, ongoing activities in the domain of Agricultural Land 

Management in Turkey was investigated and discussed. In the conclusion future goal for the improvement were determined.   

Keywords: Sustainable Land Management, Land Consolidation, Land Evaluation 

1. GİRİŞ 

Topraklardaki çok yönlü denge ve düzen korunursa, binlerce yıl topraktan sürekli olarak ürün alınabileceği 

gibi, olumsuz özellikleri giderilip verimliliği de arttırılabilir. Toprak verimliliğin korunması ve sürekliliğinin sağlanması 

açısından insan faktörü ve uygulanan tarım politikaları ile uygulamaları son derece önemlidir. Toprak verimliliğin 

korunması ve sürekliliği, tarımsal işlemlerin tekniğine uygun olarak ve bilinçli bir şekilde yapılmasına bağlıdır. 

Sürdürülebilir toprak verimliliği, sürdürülebilir tarımın en önemli koşullarındandır. Doğal bir ekosistemde, 

mevcut koşullara yıllarca süren adaptasyon sürecinden sonra uyum gösteren bitkiler, topraktaki mineral maddeleri 

absorbe etmekte, daha sonra yere düşen yapraklar ile bu besin maddeleri tekrar toprağa geri dönmekte, doğal 

karbon döngüsü belli bir denge ve düzen içerisinde süregelmektedir. 

Küresel yönlendiricilerin etkisiyle (tarım, endüstri, bilgi teknolojisi, sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, 

kentleşme,yerelleşme vb) dinamik bir yapıya sahip olan bu ilişki, tarihin farklı dönemlerinde farklı şekillerde 

sürdürülmüştür (Steudler vd., 2004).  

Araziye bakış II. Dünya Savaşı sonrasında hızla değişmeye başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı 

nüfus artışı ve sanayileşme özellikle kentsel alanlarda mekansal planlama ihtiyacını ortaya çıkarmış ve araziye kıt bir 

kaynak olarak bakılmasına yol açmıştır.  

1970’li yıllarda, yetersiz gıda üretimi ve kaynak kıtlığı belirginleşmiş, böylece sadece kentsel değil kırsal 

arazi kullanımının da etkin yönetilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 1987 yılında “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

Raporu” nda arazi yönetiminin Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ile birlikte ele alınması gerektiği  vurgulanmıştır 

(WCED, 1987). Arazinin Sürdürülebilir Kalkınma  yaklaşımıyla kullanımı için etkin bir  Yönetim Sistemi ne ihtiyaç vardır. 

Bunun için de sağlıklı Arazi Politikasına  ve nitelikli arazi bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.(Dale ve McLaughlin, 

1999). 
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Bu çalışmada tarımsal alanların yönetimi ve arazi yönetimi ve arazi geliştirme faaliyetleri konusunda yapılan 

çalışmalar irdelenmiştir. 

2. ARAZİ YÖNETİMİ AMAÇ VE POLİTİKALARI 

Arazi yönetimi;  arazi varlıklarının (tarım, orman, mera, toprak …)  kırsal ve kentsel talepler ve olası ihtiyaçlara 

göre  sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlama ve geliştirme işlemidir.  

Arazi yönetiminde amaç;  Ekosistemin parçası ve kıt olan araziyi  korumak, geliştirmek, faydalarını 

maksimum yapmak ve koruma-kullanım dengesini sağlamaktır. 

Tarım arazilerinin sürdürülebilir yönetimine ilişkin politika ve stratejilerin geliştirmesi ve uygulanması büyük 

önem taşımaktadır. Bunun için de arazilerin planlı kullanımları ile sektörler arası entegrasyonun sağlanarak toprak ve 

su kaynaklarının bilinçli kullanımı, toprak bozunumu ve erozyonun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması 

gerekmektedir.  

3. TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİ VE ARAZİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Ülkemizde arazi yönetimi dağınık bir yapı arz etmektedir. Arazi ile ilgili 88 Yasa, KHK ve Tüzük 

bulunmaktadır. Dolaylı hükümlerin bulunduğu düzenlemeler de dahil edildiğinde bu rakam 300’e ulaşmaktadır 

(ÇETE 2008). Dolayısıyla, bugün bazı çakışma, uyumsuzluk ve boşluklar oluşmuştur. 

Bugün Başbakanlık ve 9 bakanlığa bağlı 50 den fazla kurum arazi ile ilgili faaliyet yapmaktadır. Bu 

kurumlardan her biri etüt ve haritalama, kadastro, arazi değerleme, kamulaştırma, toplulaştırma, ıslah ve geliştirme 

gibi farklı arazi faaliyetlerinden bir veya birden fazlası ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.  

Topraklarımız, verimli bir şekilde işletilememektedir. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımları 

önlenememekte ve her geçen gün artmaktadır. Son on yılda yaklaşık 1.5 milyon ha tarım dışı arazi talebinin % 60’ına 

izin verilmiştir. Yine aşırı ve bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı toprakları yormakta, daha fazla çevre sorunlarına neden 

olmaktadır. Aşırı sulama taban suyunu yükseltmekte, tuzlanma ve çoraklaşmalara yol açmaktadır.  

3.1 Arazi Kullanımı ve Kalkınma 

Ülkemizin izdüşüm alanı 79 milyon hektar olarak ölçülmüş olup nitelik ve kullanım açısından farklı arazi 

nevilerinden oluşmaktadır. Çizelge 1 de görüldüğü gibi tarım arazileri % 34,83 ile en büyük payı alırken bunu % 26,67 

ile orman-fundalık araziler ve % 20,59 ile de çayır-mera arazileri izlemektedir. Yerleşim alanları ise tum yuz 

olcumunun % 4 unu kaplamaktadir.  

Çizelge 1. Arazi Varlığı ve Kullanım Durumu 

Arazi Kullanimi ha % 

Ozel Urun 881,542 1.12 

Dikili Alanlar 2,883,680 3.65 

Çayır-Mer’a Arazisi 16,281,201 20.59 

Orman 21,087,997 26.67 

Kuru Tarim 18,215,603 23.04 

Sulu Tarim 5,555,170 7.03 

Yerlesim 3,314,622 4.19 

Diger Alanlar 10,839,592 13.71 

TOPLAM 79,059,406 100.00 

Kaynak: Türkiye Sulama Raporu  (TRGM/STATIP 2013)  

Arazilerin mevcut kullanım durumları ile birlikte gelecekteki muhtemel kullanımlarının tüm paydaşlarla 

birlikte belirlenmesi ve CBS teknolojileri kullanılarak arazi kullanım planlarının hazırlanması sürdürülebilir arazi 

yönetimi açısından hayati önem taşımaktadır.  

3.2. Tarım Parsel Bilgi Sistemi – Mera Bilgi Sistemi 

Ülkemizde tarım yapılan parseller sayısallaştırılmış ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre 

edilmiştir. Tarım parselleri veri tabanının oluşturulmasında iki temel veri kullanılmıştır. SPOT 5 uydusu 

2.5m çözünürlüklü görüntüleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) KVK sisteminden temin edilen 

kadastro parselleridir. TRGM KVK sisteminden alınan sayısal kadastro parsellerinin dış sınırları 
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üzerinden İTÜ UHUZAM’dan proje kapsamında yapılan protokolle temin edilen 2,5 metre 

mekânsal çözünürlüklü SPOT5 Uydu görüntüleri ve ortofotolar kullanılarak tarım parselleri sayısallaştırılmıştır. 

Tarımsal arazi bilgisi sistemlerinden birisi de Mera Bilgi Sistemidir (MERBİS). 2001 TUİK tarım sayımı 

verilerine göre ülkemizde 14,6 milyon ha mera bulunmaktadır. Bugüne kadar 4,7 milyon ha mera bilgi sisteminde 

kayıt altına alınmıştır.  Mera bilgi sistemi ile mera, çayır alanları ve hayvan verileri gibi bilgilere ilişkin sayısal veriler 

sistem üzerinden, arazi yüzeyi de uydu üzerinden görüntülenebilmektedir.  Bu şekilde mera kiralamak isteyen ya da 

bilgi edinmek isteyen bir çiftçi ya da yatırımcı, yurt genelinde ıslah edilen meralar, ot verimi, meralarda ne kadar 

hayvan otlayabileceği gibi bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmektedir. 

3.3. Kurumsal Yapı  

Ülkemizdeki arazilerin tespit ve tescilinde Mülkiyet Kadastrosu, Orman Kadastrosu ve Mera Kadastrosu gibi 

farklı kadastrolar olmakla birlikte çalışmalar farklı Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir. Hazine arazilerinin 

yönetiminde Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Orman arazilerinin yönetiminden Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükler,  Mülk arazilerinin yönetiminde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  DSİ ve İl Özel İdareleri gibi yatırımcı kurumlar görev (şekil-1) yapmaktadır. 

 

Şekil.1 Türkiye’de tarım alanları ile ilgili kuruluşlar. 

Ülkemizde tarım arazilerinin yönetiminde başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda 

Bakanlık ve kurum görev almaktadır.   

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro ve tapu hizmetlerini yürütürken, 5403 Sayılı Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanım Kanunu ve 3082 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile de 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, kırsal alan düzenlemeleri ve verimliliği artırıcı 

çalışmalar yürütmektedir. 2011 yılında yapılan Kamu Kurumlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında farklı 

kurumlar tarafından yürütülen 5403 ve 3083 sayılı kanun uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü sorumluluğunda birleştirilmiştir.  

Yürürlükteki mevzuatlara göre toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu 2 yatırımcı kuruluş 

görev yapmaktadır. 500 lt/sn’in üzerindeki su kaynaklarının geliştirilmesinden DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu iken 

5286 sayılı kanunla da il özel idareleri (mülga KHGM) 500 lt/sn’in altındaki su kaynaklarının geliştirilmesinden 

sorumludur. Ancak 2013 yılı Mahalli İdareler seçimlerinden sonra Büyükşehir ilan edilen İllerde İl Özel İdarelerinin 

kapatılması, devam eden hizmetlerin ilgili Bakanlık ve Kurumlar ile yerel idarelere  devredilmesi yerel bazda farklı 

sorunlara yol açması muhtemel görülmektedir. Yine 2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeniden 

yapılandırılması ile İl Özel İdarelerinin sorumluluğunda olan toprak etüt ve haritalama çalışmaları, drenaj ve tarla içi 

geliştirme hizmetleri (TİGH), arazi kullanım planları ve su kullanım etkinliğini artırıcı benzer tedbirler Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna verilmiştir. Bu açıdan kırsal alanda verimliliği artırıcı arazi ile ilgili çalışma yapan 
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yatırımcı kuruluşlar da yetki, görev ve sorumluluk açısından yeniden yapılandırılarak sürdürülebilir bir yapı tesis 

edilmelidir.  

3.4. Mevzuat 

Ülkemizde arazi yönetimi ile ilgili tek bir kanun bulunmamakla birlikte tarım arazilerinin yönetimi ile de 

5403  sayılı kanun ve 3083 sayılı kanun gibi farklı kanunlar bulunmaktadır. Tarım arazilerinin kullanım şekillerinin 

planlanması, geliştirilmesi, değerlemesi ve tarım dışı tahsislerinin yapılması gibi arazi yönetimi faaliyetleri farklı 

kurumlar tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. 

3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu”, özel bir kanun olup 

tarım reformu uygulamaları ile tarım arazilerinin korunması, verimliliğin artırılması, ürünlerin değerlendirilmesi, 

istihdam imkânlarının artırılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla Tarım Reformu 

uygulama alanlarında arazi toplulaştırması, topraksız veya az topraklı çiftçilerin hazine arazileri ile 

topraklandırılmaları, toprak etüt ve haritalama çalışmaları, arazi kullanım planları, köy imar planlaması, içmesuyu ve 

kanalizasyon gibi tarımsal ve sosyal altyapı hizmetleri yürütülmektedir.  Ayrıca, yeter gelirli işletme büyüklükleri 

(norm arazi) belirlenmekte ve tarım topraklarının belirlenen normun altına parçalanması önlenmektedir(TRGM 2011). 

 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara 

uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde 

toplumsal, ekonomik ve çevresel değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi gibi faaliyetleri 

kapsar. 

4. ARAZİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

4.1. Arazi Kullanım Planlaması 

Sürdürülebilir arazi yönetimi için arazilerin mevcut kullanımları ile gelecekteki talepler ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda en uygun kullanım şekillerinin belirlenmesi işidir. Arazi Kullanım Planları ile ülkesel ve bölgesel doğal 

kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasını sağlamak için; tarımsal üretim, sanayi, rekreasyon, şehirsel yerleşim ve 

turizm gibi araziye yönelik faaliyetler bir ile arada değerlendirilmektedir. Kamu kurumlarından gelen arazi taleplerinin 

tarım dışı kullanımları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 5403 sayılı kanun kapsamında tarımsal arazi kullanım planları 

ile ilgili çalışma başlatılmış olup 2017 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.  

Toprakların arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Aksi takdirde 

verimli topraklar tarım dışı amaçlarla kullanılarak yok olmakta, gıda güvenliğimiz ve kırsal kalkınma tehdit 

edilmektedir. Özellikler I, II, III ve IV. Sınıf sulu tarım arazilerinde kanaletlerin toplanması, imar ve sanayi alanlarına 

dönüştürülmesi, amacı dışında kullanılması kabul edilmesi zor sorunları da beraberinde getirmektedir.  

4.2. Arazi Toplulaştırması ve TİGH 

Arazi toplulaştırması; tarımda üretimin artırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla, tarımsal 

yerleşim alanlarında kişi veya işletmelere ait, toprak muhafaza, sulama ve tarımsal üretim tekniklerinin uygulanmasını 

zorlaştıracak derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin bir araya getirilerek, düzgün 

şekiller halinde birleştirilmesi ile çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal yönden 

gerekli tedbirleri almaktır. 
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Arazi toplulaştırmanın asıl hedefi, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanarak, teknolojik üretim 

faktörlerinden en iyi biçimde yararlanmak, tarımsal üretimi ve tarımsal işletme karlılığını artırarak, kırsal kesimdeki 

nüfusun hayat standardını yükseltmektir.  

Ülkemizde arazi topluklaştırması çalışmalarına 1961 yılında başlanmıştır. Ülkemizde ilk defa arazi 

toplulaştırılması 1961 yılında yapılmıştır. 1961-2002 yılları arasında 450.000 ha arazi toplulaştırılırken 2003-2012 

yıllarında yaklaşık 2.5 milyon ha arazi toplulaştırılmıştır. Günümüzde arazi toplulaştırması "3083  sayılı  Sulama 

Alanlarında arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu kanunu"na göre yapılmakt olup aynı zamanda  5403 Sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 17. maddesi ile de başta DSİ olmak üzere toplulaştırma yapmak 

isteyen tüm kurumlar özel arazi toplulaştırması yetkisi verilmiştir.  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2012 verilerine göre 54 ilde 232 ilçede 3932 uygulama alanında 

toplulaştırma çalışmaları yürütülmekte olup, devam eden 2 milyon ha toplulaştırma alanı ile birlikte her yıl 1 milyon 

ha alanın toplulaştırması hükümet programına alınmıştır.  

4.3. Sulama Yatırımları 

Arazi geliştirme çalışmalarının başında sulama potansiyeli olan kuru tarım alanlarının sulamaya 

kavuşturulması gelmektedir. Sulu tarıma kavuşan tarım arazileri hem üretim kapasitesi hem de arazi değeri açısından 

kıymetlenmektedir. Bunun için de sulama yatırımları büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ekonomik sulanabilir alan 

8,5 milyon hektardır. Bu güne kadar 5,6 milyon hektarı DSİ ve Mülga KHGM tarafından sulamaya açılmıştır. Ayrıca, 

sulama alanlarında su kullanım etkinliğinin artırılmasına yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri büyük 

önem taşımaktadır. Özellikle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarla içi sulama 

sistemlerin kapalı ve basınçlı sistemlere dönüştürülmesi için hibe desteği ile birlikte üretim ve teknoloji kullanımına 

yönelik destekler sağlanmaktadır.  

4.4. Arazi Islah Çalışmaları 

Tarımda üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi toprak ve su kaynaklarının korunarak 

geliştirilmesidir.   Toprak ve su doğal ve suni uygulamalarla kirlenme ve bozulma eğilimindedir. Aşırı sulama taban 

suyunun yükselmesine ve tuzlanmaya neden olurken, atıklar toprakların kirlenmesine, erozyon ise toprakların 

kaybolmasına yol açmaktadır. Toprak muhafazası denilince: arazi kullanımı, arazi ıslahı, erozyona karşı alınan 

önlemler, drenaj, kontrollü sulama gibi tedbirler anlaşılmaktadır.  Arazi toplulaştırması yapılırken  tarla içi yol 

şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası ile birlikte sorunlu alanların  ıslahına yönelik drenaj, 

tesviye, taşkın tesisleri, ekolojik koridorların oluşturulması, ağaçlandırma alanlarının ayrılması gibi pek çok uygulama 

yapılabilmektedir.  

Bununla beraber 2006 yılında başlatılan ve tarım alanında yenilikçi uygulamalar kapsamında 

değerlendirilebilecek olan “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK)” kapsamında gerçekleştirilen 

uygulamalar, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma yönünde faaliyetleri içermesi yanında, tarımsal faaliyetler 

nedeniyle insan kaynaklı olumsuz etkilerin giderilmesi ile ilgili faaliyetleri de kapsamaktadır. Çevre Amaçlı Tarımsal 

Arazilerin Korunmasını sağlamak amacıyla Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarını tercih eden 

çiftçilere alan bazlı destekleme ödemesi yapılmaktadır. Programı kapsamında minimum işlemeli tarım yapan 

üreticiler desteklenmektedir. Minimum işlemeli tarım yapan üreticiler alan bazlı destek ödemesi yapılmaktadır. 

Programın temel amacı yenilenebilir doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, uygun toprak işleme, 

gübreleme, sulama ve benzeri kültürel tedbirlerin yaygınlaştırılması erozyonun önlenmesi, üreticilerin tarım-çevre 

yönünde bilinçlendirilmesidir. 2011 ve 2012 yılında çatak kapsamında makine ve ekipman desteği uygulamaları 

yapılmıştır (Engürülü ve ark, 2011, GTHB/BUGEM, 2012).  

5. ARAZİ YÖNETİMİ VE KIRSAL KALKINMA 

5.1. Üretim Planlaması 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı etkin bir üretim planlaması yapabilmek, verimlilik ve üretici kârını 

arttırabilmek, arz-talep dengesini sağlayabilmek, kamu finansman yükünü azaltmak, uluslararası rekabette daha 

güçlü konuma gelmek gibi hedeflerle “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” geliştirmiştir. (Anonim, 

2011a). Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde; uygun tarımsal ürünü, doğru yerde, verimli ve 

yeterli miktarda yetiştirme amacına yönelik olarak “Havza Bazlı Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler” 

listesi yayımlanmakta ve dinamik bir üretim planlaması yapılmaya çalışılmaktadır. (Oguz ve ark , 2012) 

5.2. Organik Tarım 

Türkiye’de organik tarım uygulamaları, 1980’li yılların ortalarında başlamıştır. Üretimdeki yasal boşluğun 

ortadan kaldırılması amacıyla Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1994 yılında "Bitkisel ve Hayvansal Tarım 

Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ne 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110409-21.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110409-21.htm
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uyum çerçevesinde hazırlanan organik tarım ile ilgili kanun 2004 yılında çıkarılan “5262 Sayılı Organik Tarım 

Kanunu”dur. Organik tarım; Toprak verimliliğini ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için 

sağlamak, toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek,  su miktar ve kalitesini korumak, yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamada katkı sağlamaktadır. 2011 yılında 42.460 üretici, 614.618 ha 

arazide organik tarım yaparak toplam 1.659.543 ton organik ürün elde etmiştir (Engürülü ve ark, 2011, 

GTHB/BUGEM, 2012). 

5.3 İyi Tarım Uygulamaları 

İyi Tarım Uygulamaları “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile yürütülmektedir. Çevre, 

insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda 

izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amaçlanmaktadır. 2011 yılında 3,042 üretici, 

498.363 ha arazide iyi tarım uygulaması gerçekleştirmiştir (Engürülü ve ark, 2011, GTHB/BUGEM, 2012). 

5.4 Karbon tutumu için yutak alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar; 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu(5403) çıkarılarak toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve 

niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine 

uygun olarak planlı arazi kullanımının sağlanması uygulamalar geliştirilmektedir.  Bununla birlikte Sertifikalı fidana ve 

meyve tesisine destek verilmesi nedeniyle meyve bahçesi tesislerinin artması, ve mera ıslahı çalışmaları karbon 

tutumu için yutak alanların artırılması konusunda yapılan çalışmalardır (TRGM , 2012) 

5.5 Kuraklık Yönetimi  

Kuraklık, etkilediği bölgedeki hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkiler bırakan, yavaş gelişen önemli bir 

doğal afettir.  Kuraklığın izlenmesi ve yönetimi konusu oldukça önem taşımaktadır. Kuraklığın meydana gelmesini 

önlemek mümkün değildir. Ancak, alınacak önlemler sayesinde kuraklığın olumsuz etkileri en aza indirilebilecektir. 

Diğer bir deyişle, suyun arz ve talebindeki dengeyi çok iyi kurarak kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak mümkün 

olabilir. 

Kuraklıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri, kuşkusuz su kaynaklarının planlanması ve akılcı 

kullanımıdır. Ülkemizde “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde kurumların 

sorumlu olduğu alanlarla ilgili tedbirler ve önceliklere ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenmesi önemli bir adım 

olmuştur. 

5.6 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 

Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta alınacak tedbirleri 

belirlemek için, ilgili tüm kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve bu 

çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.  

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Çıkarılmış ve mevzuat 

kapsamında;  

 Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

 İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi 

 Risk Değerlendirme Komitesi  

 Veri Akış birimi oluşturulmuştur. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Arazi yönetimi toprak ve su kaynaklarinin efektif kullanimi icin yapilan tum faliyetleri kapsarken, tarımsal 

arazi yönetimi ozellikle tarimsal faliyetlerin devamliligi icin toprak ve su kaynaklarinin surdurulebilir yonetimini on 

plana alir. Her iki kavramda temelde toprak ve su kaynaklarinin yonetimi ilkesine dayanir. Bir ulkenin en onemli 

varliklari dogal kaynaklaridir hem toprak hem de su yasamsal oneme sahiptir ve en etkili sekilde surdurulebilir 

kullaniminin planlanmasi ve yonetilmesi gerekmektedir. 

Ulkemizde orman arazileri ve mera arazileri özel kanunlarala korunmaktadır. Dolayısıyla tarım dışı kullanım 

söz konusu olduğunda tarım arazileri üzerine odaklanılmakta ve kamu yararı ile alternatif alan durumunda 

dengesizlikler meydana gelebilmektedir.Kente goc ile artan hizli nufuz artisi tarım topraklarının 

yeniden  değerlendirilmesini, arazi kullanımı- çevre ilişkisi, orman, su havzaları ve meraların korunması, kullanım 

düzenlenmesinin yeniden ele alinmasini gerekli kilmaktadir. 

Ülkemizde araziyle ilgili 88 Yasa, KHK ve Tüzük bulunmaktadır. Dolaylı hükümlerin bulunduğu 

düzenlemeler de dahil edildiğinde bu rakam 300’e ulaşmaktadır. (ÇETE 2008) Dolayısıyla, bugün bazı çakışma, 
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uyuşumsuzluk ve boşluklar oluşmuştur. Başbakanlık ve 9 bakanlığa bağlı 55 kurum arazi alanında faaliyet 

yapmaktadır. Bu kurumlardan her biri sayıları 1–11 arasında değişen farklı arazi faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine 

sahiptir.  

Topraklarımız verimli bir şekilde işletilememektedir. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımları artmaktadır.  

Aşırı ve bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı toprakları yormakta çevre sorunlarına yol açmaktadır. Aşırı sulama taban 

suyunu yükseltmekte tuzlanma ve çoraklaşmalara yol açmaktadır. Toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve 

beklenen faydaların sağlanabilmesi için idari, teknik ve hukuki düzenlemeler ile sürdürülebilir arazi yönetimine 

ihtiyaç vardır. 

Tarım Şurası ve Kalkınma planlarında da öncelikler belirlenmiştir. Başarıya ulaşmak için; ülke kadastro  

işlemlerinin bitirilmeli, detaylı toprak etütleri, haritalama ve arazilerin yeteneklerine göre sınıflandırılması yapılmalı, 

arazi Kullanım Planları yapılmalı, uygun değer işletme büyüklükleri havza ve bölgeler bazında tespit edilmeli ve Tarım 

işletmelerinin daha fazla parçalanması ve küçülmesini önlemek için Medeni Kanunun Mirasla ilgili hükümleri 

değiştirilmelidir.  

Bu amaçla; 

1. Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının arazi yönetimi ile ilgili sorumlulukları gözden geçirilmeli, idari 

ve hukuki düzenlemeler yapılamalıdır. 

2. Tarımsal arazi yönetimi konusunda merkez ve taşra düzeyinde güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 

3. Arazi kullanım planlarının hazırlanmalı ve sürdürülebilir arazi yönetimi için kurumlar arası koordinasyon ve 

işbirliği sağlanmalıdır.  

4. Ülke bölge ve havza ölçeğinde  büyük ovaların belirlenmesi ve koruma altına alınması ile erozyona duyarlı 

alanların ve erozyon risk haritalarının çıkarılması 

5. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma karşı korunmasında mevcut uygulama araçlarının geliştirilmesi 

gereklidir. 
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FARKLI PEDOLOJİK KARAKTERDEKİ TOPRAKLARDA PROFİL BOYUNCA KATALAZ 

ENZİM AKTİVİTELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN BELİRLENMESİ* 

Aylin ERKOÇAK1  Rıdvan KIZILKAYA2 

ÖZET 

Samsun ili Kuşkonağı Havzası’nda farklı pedolojik karakterdeki toprakların katalaz aktivitesi seviyesinin araştırıldığı bu çalışmada, 

katalaz enzim aktivitesinin toprak profili boyunca dağılımı ve katalaz aktivitesi ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler saptanmıştır. Araştırma 

sonunda açılan toprak profillerinin Typic Haploxerept, Typic Calcixerept, Lithic Xertorthent, Vertic Xerofluvent, Typic Calcixerert ve Chromic 

Haploxerert sınıflarında olduğu belirlenmiş olup, bu toprakların katalaz aktivitesi içeriklerinin ise 17,95-267,81 µl O2 g
-1 kuru toprak seviyesinde 

değiştiği saptanmıştır. Tüm toprakların Ap horizonundan alınan toprak örneklerinin katalaz aktivitesi seviyelerinin alt toprak horizonlarına göre 

daha yüksek seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Katalaz aktivitesi ile değişebilir Ca içeriği ve elektriksel iletkenlik arasında pozitif (P<0.01), 

toprakların kum içeriği ile negatif (P<0.05) ilişkiler belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Katalaz aktivitesi, toprak, profil, havza, enzim 

DETERMINATION OF CHANGE IN CATALASE ENZYME ACTIVITIES OF SOILS IN 

DIFFERENT PEDOLOGİCAL CHARACTER THROUGHOUT PROFILE 

ABSTRACT 

Distribution of catalase enzyme activity throughout the soil profile and correlations between catalase activity and some soil 

characteristics were determined in this study investigated catalase activity level of soils in different pedological character at Kuşkonağı Basin in 

Samsun. Soils were classified as Typic Haploxerept, Typic Calcixerept, Lithic Xertorthent, Vertic Xerofluvent, Typic Calcixerert, Chromic Haploxerert 

and their catalase activities were found to vary between 17,95-267,81 µl O2 g
-1 in dry soil, at the end of the research. Catalase activity levels of all 

soil samples taken from Ap horizons were determined as higher than subsoil horizons. Significant positive correlations were found among 

catalase activity with electrical conductivity (EC) and exchangeable Ca content (P<0.01), and also correlations between enzyme activity and sand 

content was determined as negative (P<0.05). 

Key words: Catalase activity, soil, profile, basin, enzyme 

1. GİRİŞ 

Topraktaki organik maddenin parçalanma ve ayrışmasında en önemli rolü enzimler oynamaktadır. 

Mikroorganizmalar ekzo enzimlerini dışarıya salarak organik artıklardaki selüloz, lignin, fosfat esterleri, protein, 

karbonhidrat, nişasta gibi yüksek polimer bileşikleri bir seri biyokimyasal reaksiyonlardan sonra ortam şartlarının da 

etkisiyle besin iyonlarına çevirme özelliği gösterirler. Böylece bu bileşikler hidroliz, oksidasyon, redüksiyon, 

dehidrojenasyon, amonifikasyon ve nitrifikasyon gibi biyokimyasal reaksiyonlarla daha küçük moleküllü bileşiklere 

bölünerek besin iyonlarına çevrilirler. Toprakta cereyan eden bu reaksiyonların hızlanması ve gerçekleşmesi, katalitik 

etki yapan enzimatik biyokimyasal reaksiyonların desteğine bağlı kalmaktadır (Haktanır, 1973). Topraktaki enzimler 

azot (üreaz, proteaz), fosfor (fosfatazlar) ve karbon (β-glukosidaz) döngüsünde yer aldıkları için toprağın biyolojik 

verimliliğinin iyi bir göstergesi olarak kabul edilirler. Katalaz aktivitesi aerobik mikroorganizmaların metabolik 

aktiviteleriyle ilişkilidir ve toprak verimliliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir.  

Katalaz enzimi (H2O2:H2O2-oxidoreductase, EC 1.11.1.6.), hidrojen peroksitin (H2O2), su ve moleküler oksijene 

parçalanma reaksiyonunu katalizlemektedir. H2O2, canlı organizmaların solunum süreçlerinde ve organik maddenin 

oksidasyona uğradığı çeşitli biyokimyasal süreçler sonunda oluşmaktadır (Weetall et al., 1965; Trevors, 1984). Aktif 

kimyasal bir madde olan hidrojen peroksit, hücrede meydana gelen kimyasal reaksiyonlardan aralıksız olarak oluşan 

bir yan üründür. Hidrojen peroksit zehirlidir; eğer derhal atılmaz veya parçalanmazsa, hücrelere zarar verir. Bir 

katalizör bulunduğu zaman, hidrojen peroksit oksijen ve suya ayrılarak zararsız hale gelir. Böylece katalaz enzimi, 

toksik hidrojen peroksidi hücrelerden uzaklaştırmada da önemli rol oynar.  

Katalaz enzimi, topraktaki aerob mikrobiyal populasyon ve toprak verimliliği ile ilişkili olup, toprakta aerob 

mikrobiyal populasyonun değerlendirilmesinde indikatör olarak kullanılan intraselüler bir enzimdir (Garcia ve 

                                                           
 

1
 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, :aylinerkocak@gmail.com 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü. 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

270 
 

Hernandez, 1997). Toprakların tekstür gibi fiziksel özellikleri, organik madde ve besin maddesi gibi kimyasal 

özellikleri ile solucan aktivitesi gibi biyolojik özellikleri (Sürücü ve ark., 1998; Kızılkaya ve ark., 1998; Ekberli ve 

Kızılkaya, 2006; Kızılkaya ve Hepşen, 2007) katalaz aktivitesini önemli oranda etkileyen toprak özellikleri olup, 

topraklara ulaşan ağır metaller gibi kirleticiler (Karaca ve ark., 1996; Kızılkaya ve ark., 2004) ile pestisitler gibi tarımsal 

pratikler de katalaz aktivitesini önemli oranda etkilemektedir. 

Bu çalışmada, Samsun ili Kuşkonağı Havzası’nda farklı pedolojik karakterdeki topraklarda profil boyunca 

katalaz aktivitesinin dağılımı ve katalaz aktivitesi ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanı Samsun Havza ilçesindeki Kuşkonağı havzası sınırlarını içermekte olup (Şekil 1) bu alan 

içerisinde açılan 6 toprak profilini kapsamaktadır. Kuşkonağı havzası 4548-4544 kuzey ve 718-724 (utm-km) doğu 

boylamında yer almaktadır. Çalışma alanı genellikle engebeli bir topoğrafyaya sahip olup gerek tepe üstü 

düzlüklerde gerekse de taban arazilerde yer alan hafif eğimli alanlar çalışma alanının büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Alanda tarımsal faaliyetler yönünden buğday, ayçiçeği ve mısır gibi ürünler başlıca yetiştirilen 

ürünler arasında yer almaktadır. Ayrıca bölgenin yıllık sıcaklık ortalaması 14.2 ve yağış ortalaması ise 680.0 mm‘dir. 

                  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanı haritası ve toprak profillerinin açıldığı noktaların alansal dağılımı 

Açılan toprak profillerinde horizon esasına göre alınan toprak örneklerinde tekstür; hidrometre yöntemi ile, 

pH ve EC 1:2,5 (w/v) toprak: su karışımında pH-metre ve EC-metre ile, kireç Scheibler kalsimetresi ile, organik madde 

Walkley-Black yöntemi ile, toplam N Kjeldahl yöntemine göre, alınabilir fosfor 0,5 M NaHCO3 ekstraksiyonunda, 

değişebilir Na, K, Ca ve Mg 1 N NH4OAc ekstraksiyonunda, katyon değişim kapasitesi ise Bower yöntemine göre 

belirlenmiştir (Rowell, 1996). Toprakların sınıflandırılması için ise Soil Survey Staff (1999) kullanılmıştır. 
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Profillerden alınan toprakların katalaz aktivitesi Beck (1971) tarafından bildirildiği şekli ile volumetrik olarak 

belirlenmiştir. Bu amaçla, 5 gr toprak örneği üzerine 20 ml 0.2 M fosfat tamponu (pH 6.8) ve 10 ml %3‘lük substrat 

çözeltisi ilave edilmiştir. 30 dakika bekletildikten sonra, Scheibler kalsimetresinde toprak ile karıştırılan substrat 

çözeltisinin 3 dakika sonunda laboratuar sıcaklığında (20 °C) açığa çıkan O2 miktarı volumetrik olarak belirlenmiştir. 

Her analiz 3 paralelli olarak yapılmış ve elde edilen bulgular µl O2 g
-1 kuru toprak olarak ifade edilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Samsun Havza ilçesindeki Kuşkonağı havzasında açılan toprak profillerinden alınan örneklerin fiziksel ve 

kimyasal bazı özellikleri Çizelge 1’de verilmiş olup, bu toprak profillerinin Typic Haploxerept, Typic Calcixerept, Lithic 

Xertorthent, Vertic Xerofluvent, Typic Calcixerert ve Chromic Haploxerert sınıflarında olduğu belirlenmiştir. Açılan 

profil çukurlarından horizon esasına göre alınan toprak örnekleri; hafif alkalen reaksiyonlu (6,94-8,18), tuzsuz (0,04-

0,34), organik madde içeriği düşük (% 0,24-3,48) ve az kireçlidir (% 0,63-16,03). Üst toprak katlarında toprak organik 

madde seviyesinin ve N içeriğinin alt toprak katlarına göre daha yüksek seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Benzer 

şekilde Ap horizonunda değişebilir K içeriğinin de alt toprak horizonlarına göre daha yüksek seviyelerde bulunduğu 

belirlenmiştir.  

Açılan her bir profil çukurundan horizon esasına göre alınan toprak örneklerinde yapılan katalaz analizleri 

sonucunda, profiller boyunca katalaz aktivitelerinde meydana gelen değişimler Şekil 2’de verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre tüm toprak serilerinde alt toprak derinliklerine inildikçe toprakların katalaz aktivitesinde önemli 

azalmaların meydana geldiği belirlenmiştir. Katalaz aktivitesi, özellikle aerob mikroorganizmaların 

değerlendirilmesinde kullanılan bir indikatördür. Dolayısıyla aerobik koşulların hakim olduğu üst toprak katlarında 

yüksek katalaz aktivitesinin belirlenmiş oluşu beklenen bir sonuçtur. Benzer şekilde Alef ve Nannipieri (1995)‘de alt 

toprak derinliklerine inildikçe katalaz aktivitesinin azaldığını bildirmiştir. Ayrıca Lorenz ve Kandeler (2004), Dengiz ve 

ark (2007), Kızılkaya ve ark (2007, 2010), Marinari ve Antisari (2010), Antisari ve ark. (2010), Babu ve ark. (2010) 

tarafından yapılan çalışmalar ile üst toprak katlarının organik madde ve besin maddesine bağlı olmak üzere daha 

yüksek mikrobiyal aktivite ve enzim aktivitesi kapsadığını saptamışlardır. 

Çizelge 1. Açılan profillerden alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Horizon 

/Derinlik 

Tekstür     

pH 

      

EC 

   

O.M. 

   

Kireç 

  Kum,%    Silt,%     Kil,%   (dS.m-1)      %       % 

Profil no:1 (Typic Haploxerept) 

Ap (0-19 cm) 34,54 21,66 43,80 7,06 0,10 2,54 1,03 

Bw1 (19-50cm) 37,02 18,77 44,21 7,01 0,08 0,24 0,99 

Bw2 (50-78cm) 30,27 21,45 48,29 7,22 0,15 0,96 0,82 

Profil no:2 (Typic Calcixerept) 

Ap (0-16 cm) 24,21 22,28 53,51 8,06 0,31 1,94 2,67 

A2 (16-35 cm) 22,78 27,47 49,75 7,71 0,29 0,82 8,13 

Bw  (35-60 cm) 23,97 34,94 41,08 7,80 0,25 0,48 13,20 

Bk  (60-89 cm) 38,91 33,39 27,70 7,98 0,23 0,37 16,03 

C1 (89-110 cm) 74,47 14,97 10,56 8,18 0,14 0,32 6,13 

Profil no: 3 (Lithic Xertorthent) 

Ap (0-16 cm) 66,52 18,57 14,92 8,08 0,17 1,06 5,53 

Profil no: 4 (Vertic Xerofluvent) 

Ap (0-19 cm) 57,83 21,29 20,87 6,94 0,07 1,38 1,26 

Bw (19-43 cm) 47,61 21,47 30,92 7,02 0,07 1,03 0,71 

C1 (43-98 cm) 45,28 19,64 35,08 7,23 0,09 0,99 1,38 

C2  (98+ cm) 70,67 10,02 19,31 7,14 0,04 1,30 1,28 

Profil no:5 (Typic Calcixerert) 

Ap (0-18 cm) 22,93 24,65 52,42 7,16 0,16 2,35 1,39 

Bss1 (18-56 cm) 21,43 22,46 56,10 7,55 0,19 1,03 0,95 

Bss2 (56-125 cm) 21,74 20,42 57,84 7,75 0,34 0,98 0,63 

Ckss (125+ cm) 22,05 23,40 54,55 8,11 0,34 0,39 10,66 

Profil no: 6 (Chromic Haploxerert) 

A1 (0-15 cm) 26,97 24,33 48,69 7,03 0,31 3,48 1,47 

A2 (15-39 cm) 26,41 22,35 51,23 7,27 0,11 1,51 0,67 

Bss1(39-70 cm) 25,44 23,27 51,29 7,45 0,15 1,32 0,88 

Bss2(70-120cm) 25,13 22,38 52,48 7,82 0,16 1,01 0,88 

Css  (120+ cm) 25,27 21,26 53,46 8,02 0,32 0,58 1,47 

  



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

272 
 

Çizelge 2. Açılan profillerden alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri  (devam) 

Horizon 

/Derinlik 

Toplam Alınabilir Değişebilir Katyonlar, cmol kg-1 KDK 

N, % P, mg kg-1 Na K Ca   Mg cmol kg-1 

Profil no:1 (Typic Haploxerept) 

Ap (0-19 cm) 0,19 29,19 0,13 0,78 20,95 6,59 43,74 

Bt1 (19-50 cm) 0,14 6,62 0,19 0,33 23,68 8,00 56,05 

Bt2 (50-78cm) 0,11 1,60 0,20 0,38 29,83 9,91 55,58 

Profil no:2 (Typic Calcixerept) 

Ap (0-16 cm) 0,18 6,13 0,08 0,73 48,84 5,48 58,06 

A2 (16-35 cm) 0,12 0,38 0,16 0,38 56,58 6,24 69,90 

Bw  (35-60 cm) 0,09 3,31 0,14 0,28 57,84 6,43 53,27 

Bk  (60-89 cm) 0,07 2,81 0,12 0,19 52,49 5,38 32,91 

C1  (89-110) 0,04 0,01 0,10 0,13 38,48 4,80 19,29 

Profil no: 3 (Lithic Xertorthent) 

Ap (0-16 cm) 0,07 6,96 0,06 0,38 44,29 3,46 26,81 

Profil no: 4 (Vertic Xerofluvent) 

Ap (0-19 cm) 0,10 13,76 0,03 0,53 10,25 2,47 15,33 

Bw (19-43 cm) 0,12 4,60 0,07 0,66 16,85 3,75 30,66 

C1 (43-98 cm) 0,13 19,40 0,13 0,86 20,72 5,22 43,80 

C2  (98+ cm) 0,05 10,74 0,08 0,75 16,39 4,82 27,46 

Profil no:5 (Typic Calcixerert) 

Ap (0-18 cm) 0,19 22,05 0,11 1,20 35,29 10,59 47,47 

Bss1 (18-56 cm) 0,12 0,38 0,18 0,42 37,23 11,78 64,81 

Bss2(56-125cm) 0,10 0,38 0,21 0,37 37,91 12,60 60,19 

Ckss (125+ cm) 0,06 0,01 0,22 0,30 54,65 14,48 57,65 

Profil no: 6 (Chromic Haploxerert) 

A1 (0-15 cm) 0,25 28,52 0,12 1,08 29,37 9,47 42,38 

A2 (15-39 cm) 0,16 17,82 0,18 0,47 30,97 9,23 51,08 

Bss1(39-70 cm) 0,15 5,68 0,15 0,34 31,88 9,43 59,42 

Bss2(70-120cm) 0,10 2,01 0,14 0,30 32,56 9,33 62,32 

Css (120 + cm) 0,07 0,01 0,14 0,30 40,53 10,93 40,48 
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Şekil 2. Toprak profilleri boyunca katalaz aktivitelerinde meydana gelen değişimler 

Profil çukurlarından horizon esasına göre alınan toprak örneklerinin fiziksel, kimyasal özellikleri ile katalaz 

aktivitesi arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, katalaz aktivitesi ile 

toprakların kum içeriği arasında önemli negatif (r = -0,432*), elektriksel iletkenlik (r = 0,700**) ve değişebilir Ca (r = 

0,607**) arasında ise önemli pozitif ilişkiler belirlenmiştir. 
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4. SONUÇ 

Samsun ili Kuşkonağı Havzası’nda yürütülen bu çalışmada, profiller açılarak horizon esasına göre yapılan 

örneklemede toprakların biyolojik özelliklerinden birisi olan katalaz enzim aktivitesi ile bazı fiziksel ve kimyasal 

toprak karakteristikleri belirlenmiştir. Toprakların biyolojik özelliklerinde genellikle alt katmanlara inildikçe önemli 

azalmaların meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, katalaz aktivitesi ile 

toprakların bazı özellikleri arasında farklı seviyelerde önemli pozitif ve negatif korelasyonlar belirlenmiştir. Toprakların 

katalaz aktiviteleri ile kum içeriği ve elektriksel iletkenlik parametreleri arasındaki pozitif ilişki % 1 düzeyinde önemli 

olarak belirlenirken, kum içeriği ile enzim aktivitesi arasındaki negatif ilişki % 5 düzeyinde önemlilik arz etmiştir. 

Ayrıca Ca gibi besin elementi ilavesi ile toprakların hem fiziko-kimyasal özelliklerinde iyileşmelerin sağlanabileceği 

hem de katalaz aktivitesi artırılarak biyolojik özellikler üzerinde olumlu etkiler meydana gelebileceği belirlenmiştir. 

Bitkisel ve hayvansal besinlerin esas kaynağını teşkil eden toprağın verim gücünün en yüksek seviyeye 

ulaştırılmasında, fiziksel ve kimyasal özelliklerin yanı sıra biyolojik özelliklerin iyileştirilmesi de büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle, toprakların biyolojik aktivitelerini yani doğal mikrobiyal populasyonu artıracak uygulamalara 

ağırlık verilmesi ya da biyolojik aktiviteyi azaltacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. 
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DOĞRUDAN VE GELENEKSEL EKİM YÖNTEMLERİNİN VE FARKLI SU DÜZEYLERİNİN 

MISIRIN SU-VERİM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

Ali Beyhan UÇAK1  Cafer GENÇOĞLAN2  Hasan DEĞİRMENCİ2 

ÖZET 

Bu araştırma, doğrudan ve geleneksel ekim koşullarında 6 farklı düzeyde oluşturulan sulama konularının verim üzerine olası tepkilerini 

belirlemek amacıyla bir tarla çalışması olarak yapılmıştır. Araştırma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2010 ve 2011 

yıllarında mısır bitkisinin yetişme sezonu boyunca yürütülmüştür. Araştırmada farklı sulama düzeyleri, haftada bir 90 cm’lik toprak profilinde 

tüketilen suyun %100’ünün (I100, kontrol konusu) uygulandığı tam sulama, tam sulamanın %80’inin (I80), %60’ının (I60), %40’ının (I40), %20’sinin (I20) 

uygulandığı kısıntılı sulamalar ve sulama suyunun uygulanmadığı %0 (I0) konularından oluşturulmuştur. Böylece 1 tam sulama, 4 farklı düzeydeki 

sulama konuları ve 1 susuz konu olmak üzere toplam 6 sulama konusundan oluşturulmuştur. Bitki materyali olarak ADA-9516 hibrid mısır çeşidi 

kullanılmıştır. Araştırma dört yinelemeli olarak bölünmüş parseller deneme deseninde kurulmuş ve sulama uygulamaları damla sulama 

yöntemiyle yapılmıştır. Sulama uygulamaları haftada bir olacak şekilde planlanmıştır. Araştırmanın her iki yılında on sulama uygulaması 

gerçekleşmiş ve toprak su içeriği değişimi gravimetrik yöntem ile izlenmiştir. Sulama mevsimi boyunca bitki boyu, yaprak alan indeksi, kuru madde 

üretimi, kök yoğunluğu, bitki su stres indeksi ölçümleri yapılmıştır. Hasatta, verim ve verim parametreleri değerlendirilmiştir. Araştırma süresince 

gerçekleştirilen gözlem ve ölçümlerin sonucunda, doğrudan ve geleneksel olarak ekilen mısır bitkisinin uygulanan su kısıntısına karşı (sulama 

konularının) gösterdikleri tepkilerde önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sulama suyunun kıt veya pahalı olduğu 

koşullarda mısır bitkisi için, maksimum %20 oranında kısıntı yapılması, sulama uygulamalarının damla sulama yöntemiyle yapılması ve doğrudan 

ekim koşullarında daha az girdi ile karlı bir yetiştiriciliğin yapılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, damla sulama, kısıntılı sulama, bitki su tüketimi, dane verimi    

THE EFFECT OF DIRECT AND TRADITIONAL SEEDING METHODS AND DIFFERENT 

WATER LEVELS ON THE WATER–YIELD RELATIONSHIP OF CROP 

ABSTRACT 

This study was conducted as a field study to determine the potential outcomes of irrigation issues, have been formed on six different 

levels under direct and traditional cultivation conditions. The study was conducted in the research and trial area of the Agriculture Institute of 

Eastern Mediterranean throughout the growing season of corn in 2010 and 2011. Different irrigation levels, full irrigation in which 100% of the 

water is applied to a 90-cm soil profile once a week (I100), partial irrigation where 80% (I80), 60% (I60), 40% (I40), and 20% (I20) of the full irrigation was 

used and none of it (I0) was used constituted the issues included in the study. Therefore, the study consisted of a total of 6 irrigation issues, one of 

which was full irrigation, four different irrigation levels, and one without any irrigation. ADA-9516 hybrid corn was used as the plant material in the 

study. The study was conducted on a four trial basis on divided parcels and drip irrigation was made use of. The irrigation was applied once a week. 

10 irrigations were applied in the both years of the study and the change in soil water content was monitored through gravimetric methods.   

Throughout the irrigation season, such observations as plant height, leaf area index, production of dry material, root density and plant 

water stress index were conducted. The yield and parameters of yield were evaluated. The observations and measurements carried throughout 

the study revealed significant changes in the responses that the corn planted through direct and traditional methods to the deficit irrigation. It was 

determined at the end of the study that under the conditions where irrigation water is scarce or expensive, a maximum 20% decrease in the 

irrigation and the utilization of drip irrigation will lead to a cultivation with less investment and more profit.   

Key Words: Corn, drip irrigation, deficit irrigation, crop water consumption, grain yield  

GİRİŞ 

Üzerinde yaşanan dünya için önemlilik arz eden kaynaklardan biri sudur, diğeri de üzerinde yetiştirilen 

bitkilerdir. Su, yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen aynı zamanda sınırlı olan temel bir ihtiyaç maddesidir. Nüfus 

artışı ve sanayide görülen gelişme, su kullanımında sektörler arasında rekabete yol açmaktadır. Sektörler arasında su 

kullanımında en büyük payı tarım sektörü almaktadır (Çakmak, 2002). Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama suyuna 

ve sulama kaynaklarına olan talep arttıkça verim ve sulama suyu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve optimum sulama 

işletmeciliğini belirlemede kullanılan su-üretim fonksiyonlarına gereksinim de artmaktadır (Russo ve Bakker, 1987). 

Araştırmanın yürütüldüğü Çukurova’da, yıllık yağışın az olduğu dönemlerde, kullanılan su kaynaklarının 

yetersizliği sorunu ile sık sık karşılaşılmaktadır. Bu durum, bölgede geniş bir alanda tarımı yapılan mısır bitkisi üzerine 
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olumsuz etki yapmaktadır. Sulama suyu kaynağının yetersiz olduğu koşullarda uygulanabilecek alternatif sulama 

yöntemi ve kısıntılı sulama programları konusundaki bilgilerin henüz istenilen düzeyde olmaması, bu konuda bilimsel 

temellere dayalı objektif öneriler yapılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca toprak işlemede karşılaşılan yüksek girdi 

maliyetleri, anız yakmanın toprağa ve çevreye olan zararları, ürün yetiştirmede farklı ekim yöntemlerinin araştırılması 

gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışmada, ADA-9516 hibrid mısır çeşidi bitki materyalini oluşturmuştur. Damla sulama yöntemi ile 

doğrudan (DEY) ve geleneksel ekim yöntemleri (GEY) altında bir tam sulama (I100),  bir susuz (I0) konu ve kontrol 

konusuna verilen sulama suyu miktarından belirli oranlarda kısıntı yapılarak oluşturulan (I80, I60, I40, I20) 4 farklı 

düzeydeki sulama konularının bu koşullarda verime olası tepkileri incelenmiştir. 

Araştırma Yeri 

Araştırma, 2010 ve 2011 yıllarında ikinci ürün mısır yetişme sezonu boyunca, Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Adana) deneme alanında yürütülmüştür. Deneme alanının denizden ortalama 

yüksekliği 20 m olup, 36˚ 59’ N enlemi ve 35˚ 18’ E boylamlarında yer almaktadır. 

Araştırma Yeri Toprak Özellikleri 

Çalışma alanında Arıklı serisine ait topraklar yaygın olarak yer almaktadır. Yer yer Çanakçı serisine ait 

topraklarda görülmektedir. Üst toprak tekstürleri Arıklı serisinde killi tın, Çanakçı serisinde ise kumlu kil ve siltli kildir. 

Topraklarda tuzluluk sorunu pek bulunmamakla birlikte hafif tuzlu alanlarda mevcuttur. Araziler düz, düze yakın 

topografyada olup drenaj sınıfı iyi ile yetersiz arasında değişmektedir. Toprakların pH’ı hafif alkali olup 7.8-8.0 

arasındadır (Dinç ve ark., 1995). pH ve tuz yönünden toprak mısır bitkisinin yetişmesi açısından bir sorun 

oluşturmamaktadır (Özbek ve ark., 1993). 

Yöntem  

Toprak hazırlığı ve ekim; Toprağı ekime hazırlamak için ön bitki olan buğday, çalışmanın birinci yılında 

20.06.2010 ve ikinci yılında ise 30.06.2011 tarihinde biçerdöverle yaklaşık 15-25 cm yükseklikten hasat edilmiştir. 

Hasattan sonra deneme parselleri, GEY konularında 2 kez goble (diskli tırmık), birer kez sırt listeri ve sırt tapanı 

çekilerek, DEY konularında ise sadece sap balyaları toplanarak ekime hazır hale getirilmiştir. Birinci yılda 22.06.2010 

ve ikinci yılda 04.07.2011 tarihinde yukarıda tanımlanan GEY ve DEY parsellerine ekim yapılmıştır. Mısır tohumu sıra 

arası 70 cm ve sıra üzeri 20 cm olacak şekilde, GEY parsellerinde hazırlanan tohum yatağına ve DEY parsellerin de ise 

anıza doğrudan 6 sıralı pnomatik mibzerle 5 cm derinliği dekara 7142 adet tohum düşecek şekilde ekilmiştir ve 

ekimle birlikte taban gübresi uygulanmıştır. 

Tarımsal işlemler; Parsellerle uygulanacak gübre miktarını belirlemek amacıyla toprak örnekleri alınmıştır. 

Yapılan toprak verimlilik analiz sonuçlarına göre verilecek gübre miktarı dekara 25 kg/da saf azot ve 9 kg/da saf 

fosfor olarak belirlenmiştir. Saf azotun yarısı ve saf fosforun tamamı 20.20.0 formunda taban gübresi olarak birinci yıl 

22.06.2010 ve ikinci yıl 04.07.2011 tarihlerinde geri kalan saf azot ise üst gübre olarak üre (%46) formunda boğaz 

doldurma ile birlikte bitkilerin boyu yaklaşık 40 cm olduğunda, birinci yıl 20.07.2010 ve ikinci yıl 31.07.2011 

tarihlerinde üst gübre olarak verilmiştir. Çalışmada fosforun tamamı her iki yılda ekim anında taban gübresi olarak 

verilmiştir (Süzer, 2003). 

Seyreltme:  08.07.2010 tarihinde sıra üzeri 20 cm olacak şekilde yapılmıştır. 

Çapalama: 13.07.2010 tarihinde bitki kökleri tam anlamıyla köklenmediği için makine ile yüzeyden ara 

çapası yapılmıştır. Ayrıca 12.07.2010 ve 30.07.2010 tarihlerinde el çapası yapılmıştır. 

Hastalık ve zararlılar: Görülen hastalık ve zararlılar konusunda Adana Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsünden teknik destek alınmıştır. 24.07.2010 tarihinde yoğun bir mısır kurdu ve mısır koçan kurdu popülasyonu 

görülmüş olup mücadele amacıyla Coragen ilacı (45 cc/da) atılmış ve bu ilaçlama 15 günde bir (toplam 3 kez olacak 

şekilde) yenilenmiştir. 07.08.2010 ikinci kurt ilacı, 21.08.2010 üçüncü kurt ilacı verilmiştir. Ayrıca, 23.07.2010 dar ve 

geniş yapraklı yabancı otlara karşı Sanson 150 cc/da yabancı ot ilacı atılmıştır. Çalışmanın ikinci yılında ise Karadina 

(mısır yaprak kurdu) görülmediği için ilaçlama yapılmamıştır. Ancak mısır kurdu ve mısır koçan kurduna karşı sırasıyla 

31.07.2011, 13.08.2011 ve 26.08.2011 tarihlerinde olmak kaydıyla toplam 3 kez zirai mücadele amacıyla (Coragen 

45 cc/da)  ilaçlama yapılmıştır. Ayrıca 02.08.2010 dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı (Sanson 150 cc/da) 

yabancı ot ilacı atılmıştır.  
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Sulama suyu ve su tüketim miktarlarının belirlenmesi; 

Sulama programı, GEY ve DEY’in I100 sulama konularında her 7 günde bir 90 cm’lik toprak profilinde mevcut 

nemin tarla kapasitesine çıkaracak kadar damla sulama yöntemiyle su uygulanması şeklinde oluşturulmuştur. GEY ve 

DEY’in diğer sulama konularının sulama programları ise yine 7 günde bir I100 sulama konularına verilen su 

miktarlarının %80 (I80)’nin, %60 (I60)’nin, %40 (I40)’nin, %20 (I20)’nin ve %0 (I0)’nin verilerek oluşturulmuştur. Bu amaçla 

tüm sulama konularından sulamadan önce 90 cm’lik toprak profilinin 0-30, 30-60 ve 60-90 cm’lik katmanlarından 

toprak nem örnekleri parsellerin orta noktasından alınmış ve yaş ağırlıkları tartılmıştır. Alınan bu örnekler etüvde 105 
oC’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve kuru ağırlıkları tartılmıştır. Toprağın yaş ve kuru nem içeriklerinden 

yararlanarak ve aşağıdaki eşitliği kullanarak ağırlık cinsinden yüzde nem içerikleri belirlenmiştir.  

 

Eşitlikte Pw; toprak neminin ağırlık cinsinden su içeriği (%), YA; toprak örneğinin yaş ağırlığı (g) ve KA; toprak 

örneğinin kuru ağırlığı (g). 

Her bir katmanın ağırlık cinsinden yüzde nem içeriği, aşağıdaki eşitlik kullanılarak derinlik cinsinde nem 

içeriğine dönüştürülmüştür. 

 

Eşitlikte d; toprak neminin derinlik cinsinden su içeriği (mm), As; toprağın hacim ağırlığı (g/cm3) ve D; 

katman derinliği (cm)’dir. 

Her bir katman için hesaplanan su derinliği toplanarak 90 cm’lik toprak profili için toplam su (dT) miktarı 

bulunmuştur.  

dT=d(0-30)+ d(30-60) + d(60-90) 

Toplam su miktarı parsel alanları ile çarpılarak her bir parsele verilecek su hacmi aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

hesaplanmıştır.  

V= dTxA 

Eşitlikte V; parsellere verilecek su hacmi (L) ve A; parsel alanı (m2). 

Hesaplanan su miktarı damlatıcı debisi-zaman ilişkisinden yararlanarak parsellere uygulanmıştır.  

Parsellerdeki bitki su tüketiminin hesaplanmasında, aşağıdaki su dengesi eşitliği kullanılmıştır (Sezen, 2000; 

Garrity ve ark. 1982).  

ET = P + I –  Rf – Dp ± ΔS  

Eşitlikte; ET; evapotranspirasyon (mm); P; yağış (mm), I; sulama suyu (mm), Rf; yüzey akış (mm), Dp: derine 

sızma (mm) ve ΔS; kök bölgesinde toprak nem değişimi veya dönem başı ile dönem sonu arasındaki depolama farkı 

(mm) olarak ifade edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü dönemde yağış, yüzey akış ve derine sızma 

gerçekleşmediğinden anılan değerler sıfır kabul edilmiştir. Ekimden hemen sonra tüm konular TK'ye getirilmiş, 

bitkiler 6-8 yapraklı olduğu dönemde, topraktaki faydalı nemin %50’si tüketildiğinde konulu sulama uygulamalarına 

başlanmıştır (Gençoğlan, 1999).  

Araştırma konuları ve deneme deseni 

Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre planlanmıştır. Ana parselleri iki 

farklı ekim yöntemi, alt parselleri ise 6 farklı sulama düzeyi oluşturacak şekilde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme toplam 48 parselden oluşmuştur ve her parsele 6 sıra mısır tohumu ekilmiş ve parsel alanı (4.2x10 m) 42 m2 

olacak şekilde düzenlenmiştir. 
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Dane verimi  

Dekara verim (kg/da): Aşağıdaki formül yardımı ile önce parseldeki dane verimi hesaplanmış daha sonra 

dekara verim bulunmuştur  (Ülger, 1986). 

 

Eşitlikte;  

PV: Parsel verimi (kg/parsel), POGS: Parselde olması gereken bitki sayısı (adet/parsel),  

PMBS: Parselde mevcut bitki sayısı (adet/parsel), PA= Parsel alanı (m2) 

Yaprak alan indeksi (Leaf area index, LAI) 

Çalışmanın her iki yılında da ayrıntısı Stewart ve Dwyer (1999), tarafından önerilen aşağıdaki eşitlikten 

yararlanarak yaprak alanları ölçülmüştür. Tüm parsellerin 2. ve 5. sıralarından 3’er bitki toprak yüzeyinden kesilerek 

örneklenmiştir. Yaprakları kesilen bir bitkinin yapraklarının bir yüzlerine ilişkin ölçülen toplam yaprak alanı, bir bitkiye 

arazide bırakılan alana oranlanarak yaprak alan indeksi (LAI) hesaplanmıştır.  

YA = Wm x L x 0.743 

Eşitlikte, Wm: Yaprağın maksimum eni (cm), L: Yaprak boyu (cm); Yaprak alan indeksi (LAI) ise aşağıdaki 

eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 

LAI = YA/ BA; Eşitlikte, LAI: Yaprak alan indeksi, YA: Yaprak alanı (cm2), BA: Bitki alanı (cm2) 

Klorofil içeriği  

Klorofil içeriği, yapraktaki klorofil miktarını dolaylı olarak ölçen, taşınabilir klorofil metre cihazı (Minolta 

SPAD- 502) ile yapılmıştır. Klorofil ölçümleri tüm yetişme sezonu boyunca farklı dönemlerde olmak üzere her 

parselde rastgele seçilen 10 mısır bitkisinin tepe püskülüne yakın yaprağında öğle 12:00- 14:00 saatleri arasında her 

parsel için ölçülen 10 bitkinin yaprağına ilişkin değerlerin aritmetik ortalaması alınmış ve o parselin yaprak klorofil 

içeriği spad cinsinden (cihazdan okunan değerler spad değeri olarak) saptanmıştır. Doğrudan (DEY) ve Geleneksel 

(GEY) ekim yöntemlerinin yaprak klorofil içeriklerinin (spad) ifade edilmesinde 0-1 skalası kullanılmış olup bire (1’e) 

yaklaştıkça klorofil içeriği artmakta, sıfıra (0’a) yaklaştıkça azalmaktadır. 

Bitki su stresi indeksi (Crop water stress index, CWSI) 

Bitki su stresi indeksi (CWSI) ölçümlerine, bitkilerin toprak yüzeyini yaklaşık olarak %80 oranında kapattıkları 

tarihten itibaren sulama öncesi ve sonrası olmak kaydıyla infrared termometre ile bitki tacı sıcaklıkları ölçümlerine 

başlanmış ve ölçümler fizyolojik olgunluğun gerçekleştiği tarihe kadar devam etmiştir. Taç sıcaklığı (Tc) ölçümleri, 

saat 12:00- 14:00 arasında yapılmıştır. Parsellerin köşegenleri doğrultusunda (4 köşeden) ve her birinden 3 yinelemeli 

olmak üzere toplam 12 ölçümün ortalaması alınarak o parselin ortalama taç sıcaklığı bulunmuştur. Bitki su stresi 

indeksinin (CWSI) belirlenmesinde Idso ve ark. (1981)’nın geliştirdikleri ampirik yöntem kullanılmıştır. Idso ve ark. 

(1981)’nın geliştirdikleri yönteme göre CWSI aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır. 

 

Eşitlikte Tc; taç sıcaklığı (°C), Ta; hava sıcaklığı (°C), LL; bitkilerin su stresinin olmadığı alt sınır, UL; bitkilerin 

tamamen stres altında olduğu üst sınır değerlerini ifade etmektedir. 

Verilerin değerlendirilmesi 

Yürütülen bu iki yıllık çalışma sonucunda, elde edilen verilerin bölünmüş parseller (tesadüf bloklarında) 

deneme desenine göre varyans analizleri yapılmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre istatistiksel olarak 

önemli çıkan uygulamalar LSD testi ile gruplandırılmıştır. İstatistiksel analizler için Jump Paket Programı kullanılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Sulama bulguları  

GEY ve DEY’nin en az ve en çok su uygulanan I0 ve I100 konularına çalışmanın birinci yılında sırasıyla toplam 

105-619 mm ve 105-594.1 mm; çalışmanın ikinci yılında ise sırasıyla 91-582 mm ve 91-562.1 mm sulama suyu 

uygulanmıştır. Diğer konulara uygulanan topla sulama suyu miktarları ise bu değerler arasında değişmiştir. GEY 

sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarları, DEY sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarlarından 

daha fazla çıkmıştır. Bunun nedeni DEY sulama konularına doğrudan ekim yapıldığından ve toprak yüzeyini birinci 
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ürün buğday’dan arta kalan buğday sapları (toprak yüzeyini malç gibi) kapladığından, ayrıca GEY’i deneme parselleri 

tohum yatağı hazırlanırken toprak işlendiğinden, işleme derinliğindeki suyun bir kısmı buharlaştığından GEY 

konusunda toprakta nem azaldığı için daha fazla su verilmiş, DEY konusunda ise mevcut nemi TK (tarla kapasitesi)’ne 

çıkaracak kadar su verilmiştir. Tüm bunlardan dolayı GEY konusuna uygulanan sulama suyu miktarları DEY konusuna 

göre daha fazla bulunmuştur.  GEY ve DEY’nin I100 sulama konusunda deneme yıllarında, mısır bitkisinin 

mevsimlik bitki su tüketimi (ETa), sırasıyla 685.3-656.6  mm ve 636-610 mm; (Io) sulama konusunda ise GEY ve 

DEY’nin deneme yıllarında mevsimlik bitki su tüketimi değerleri ise  sırasıyla 221.5-217.5 mm ve 199.1 ve 196.0 mm 

olarak belirlenmiştir. Diğer sulama konularının bitki su tüketimleri ise bu değerler arasında değişmiştir.  

Dane Verimi  

Deneme yıllarında GEY ve DEY’in, mısır dane verim değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. GEY ve DEY’nin 

deneme yıllarında verim değerlerini birlikte incelediğimizde verim değerleri arasında belirgin bir farklılık 

belirlenememiştir. Bunun sebebi GEY ve DEY’in I100 sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarları arasında 

22.5 mm’lik, bitki su tüketim değerleri arasında ise 27 mm’lik fark bulunmaktadır. Ancak bunun GEY ve DEY sulama 

konuları verim değerleri üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Deneme yıllarında sırasıyla en yüksek dane 

verimi I100 sulama konusundan 931.5 kg/da ve 1028.05 kg/da, en düşük dane verimi ise I0 sulama konusundan 

124.33 kg/da ve 208.69 kg/da elde edilmiştir. Deneme yıllarında sulama konularından elde edilen mısır dane 

veriminin, anılan konularda oluşturulan su kısıntısı azaldıkça arttığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlardan, 

Gençoğlan (1996)’nın belirttiği gibi her birim su azalışına karşılık dane azalış oranının sabit olmadığı belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Hasatta dane verim değerleri (kg/da) ve LSD gruplandırması (2010-2011)        

2010 2011 

Sulama 

Konuları 

LSD 

Grupları 

Dane 

Verimi 

LSD 

Grupları 

Dane 

Verimi 

I100 A      931.50 A      1028.05 

I80  B     811.66  B     893.50 

I60   C    555.33   C    662.85 

I40    D   367.66    D   460.26 

I20     E  297.66     E  380.66 

I0      F 124.33      F 208.69 

CV (%) 8.5 9.62 

LSD (0.05) 52.74 70.19 

Özgürel ve Pamuk (2003), İzmir koşullarında ikinci ürün mısır bitkisinde su kısıntısı uygulayarak yürüttükleri 

bir çalışmada, deneme yıllarında sırasıyla en yüksek dane verimini tam su alan konudan (I100) 1063.9 kg/da ile 

1038.33 kg/da, en düşük dane verimini ise susuz konudan (I0) 374.37 kg/da–213.64 kg/da elde etmişlerdir. Bu 

çalışmadan elde edilen bulgular yukarda anılan araştırıcıların bulguları ile örtüşmektedir. 

Yaprak Alan İndeksi (LAI) 

Sulama konularının yaprak alan indeksi üzerine (%1) düzeyinde istatistiki yönden önemli bir etkisinin 

olduğu anlaşılmıştır. GEY ve DEY’in ise LAI değerleri üzerine istatistiki yönden önemli bir etkilerinin olmadığı 

anlaşılmıştır. Bunun sebebi GEY ve DEY’nin her ikisine de, neredeyse aynı oranda sulama suyu verildiği bunun sonucu 

olarak da LAI değerleri birbirine çok yakın bulunmuştur. Uygulanan sulama suyu azaldıkça LAI değerleri de azalmıştır. 

Yapılan birçok çalışmada verilen sulama suyu miktarına bağlı olarak LAI değerlerinin önemli oranda değişeceği 

bildirilmiştir (Pamuk, 2003; Kaman, 2007). LAI değerleri sulama konularına göre önemli düzeyde farklılıklar 

göstermiştir. En yüksek yaprak alan indeksi değeri çalışmanın birinci yılında I100 sulama konusunda 4.85 (A grubu), en 

düşük yaprak alan indeksi değeri ise 1.55 (E grubu) ile I0 sulama konusunda belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci yılanda 

ise en yüksek yaprak alan indeksi değeri I100 sulama konusunda 5.08 (A grubu) ve en düşük I0 sulama konusunda 1.77 

(F grubu) olarak elde edilmiştir (Çizelge 2). Diğer sulama konularında elde edilen LAI değerleri ise uygulanan su 

kısıntısına bağlı olarak bu iki değer arasında değişmiştir.  
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Çizelge 2. Yaprak alan indeksi (LAI) değerleri ve LSD grupları (2010-2011) 

2010 2011 

Sulama Konuları 
 

LSD Grupları 

 

LAI 

 

LSD Grupları 

 

LAI 

I100 A     4.85 A      5.08 

I80  B    4.00  B     4.33 

I60   C   3.40   C    3.73 

I40    D*  2.06    D   2.42 

I20    D  1.96     E  2.20 

I0     E 1.55      F 1.77 

CV (%) 4.03 2.77 

LSD (0.05) 0.14 0.11 

*
Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre P<0.05 hata sınırları içersinde istatistiksel olarak 

birbirinden farksızdır 

Deneme yıllarında bulunan yaprak alan indeksi (LAI) değerleri arasında çok büyük olmasa da küçük 

farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmanın birinci yılında kuraklığın ikinci yıla kıyasla görece daha yüksek olması, ikinci 

yılında ise yağışların görece daha yüksek olması ile gelişme dönemlerindeki sıcaklık ve bağıl nem farklılıkları bunun 

bir nedeni olarak gösterilebilir. Lizaso ve ark. (2003), en yüksek yaprak alan indeksini iyi sulama uygulamaları ile 

ekimden 60 gün sonra 4.5-5.5 arasında belirlemiştir. Stone ve ark. (2001) tarafından bitki gelişme dönemlerinin 

tümünde su kısıntısı arttıkça LAI değerlerinin düştüğü belirlenmiştir. Öğretir (1993), sulama sayısı ile LAI arasında 

pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu belirtmiştir. Gençoğlan (1996), Çukurova koşullarında mısır bitkisinde LAI 

değerini 2.50-4.55, Pandey ve ark. (2000), sulama suyu ve azot interaksiyonunda 0.78-3.39 olarak bulmuştur. 

Yukarda anılan araştırmacıların elde ettikleri LAI değerleri ile bu çalışmadan elde edilen LAI değerleri uyum 

içerisindedir. 

Klorofil İçeriği  

Çalışmada GEY ve DEY’in, sulama konularında belirlenen klorofil değerleri birinci yıl en düşük GEY-I0 sulama 

konusunda 39.44 spad, DEY-I0 sulama konusunda 39.99 spad; en yüksek ise GEY-I100 sulama konusunda 56.67 spad, 

DEY-I100 sulama konusunda 56.76 spad olarak elde edilmiştir. Diğer sulama konularında ise bu değerler arasında 

değişmiştir.   

 Çalışmanın ikinci yılın da sırasıyla en düşük klorofil değeri GEY-I0 sulama konusunda 40.58 spad, DEY-I0 

sulama konusunda 40.78 spad; en yüksek ise GEY-I100 sulama konusunda 57.89 spad, DEY-I100 sulama konusunda 

57.91 spad olarak belirlenmiştir. Diğer sulama konularında ise bu değerler arasında değişmiştir (Çizelge 3 ve Çizelge 

4). Verilen sulama suyu miktarına bağlı olarak yapraklardaki klorofil miktarının değiştiği, yani su stresine karşı bitkilerin 

klorofil oranını azalttığı bir çok araştırmacı (Fernandez ve ark., 1997; Demirtaş ve Kırnak, 2009) tarafından da 

belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada da yapraktaki klorofil içeriğine bağlı olarak değişen klorofilmetre okumalarının 

sulama konularına göre farklılık göstermesi diğer çalışmalar ile uyum içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 3. Klorofil içerikleri (spad) ve gözlemin alındığı günler (2010) 

Uygula 

malar 

Ekimden sonra gözlemin kaçıncı gün alındığı Vej. 

Gen. Ort. 37.gün 49.gün 62.gün 73.gün 85.gün 92.gün 

GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY 

I100 60.20 59.20 62.20 62.25 58.92 59.80 58.63 58.65 53.20 54.20 46.82 46.53 56.67 56.76 

I80 52.80 53.70 53.90 54.80 52.86 54.71 52.61 54.61 47.80 48.00 44.00 43.00 50.66 51.47 

I60 51.00 51.50 52.00 52.20 51.98 51.62 51.71 52.50 39.00 39.70 37.60 36.00 47.21 47.25 

I40 49.30 50.30 50.30 51.00 49.50 50.70 52.80 51.80 35.00 35.90 28.00 31.00 44.15 44.11 

I20 49.50 50.00 50.00 50.50 49.40 49.90 50.60 51.50 33.30 34.30 28.60 29.00 43.56 44.20 

I0 45.86 45.39 46.20 47.00 44.20 45.20 46.60 47.70 29.80 30.80 23.87 24.03 39.44 39.99 

Çizelge 4. Klorofil içerikleri (spad) ve gözlemin alındığı günler (2011) 

Uygula 

malar 

Ekimden sonra gözlemin kaçıncı gün alındığı Vej. 

Gen.Ort. 38.gün 50.gün 63.gün 74.gün 86.gün 93.gün 

GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY GEY DEY 

I100 61.25 61.43 61.20 61.00 64.03 64.15 60.23 60.08 54.29 54.31 46.38 46.51 57.89 57.91 

I80 55.11 56.11 54.77 56.66 57.36 58.32 57.51 58.32 51.11 52.03 42.00 43.00 52.97 54.07 

I60 52.00 52.67 52.92 53.12 53.36 51.39 53.56 54.36 44.60 45.60 35.03 36.02 48.57 48.86 

I40 50.81 51.32 51.06 52.01 49.54 51.04 52.11 52.19 37.81 36.29 30.01 31.03 45.22 45.64 

I20 50.01 51.00 50.78 51.50 49.75 51.05 51.68 52.03 35.09 35.21 28.71 29.32 44.33 44.85 

I0 46.51 46.38 47.63 48 45.22 45.52 48.61 48.90 31.03 31.23 24.36 24.51 40.58 40.73 
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Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) 

Deneme yıllarında GEY ve DEY’in, sulama konularında belirlenen ortalama CWSI değerleri Çizelge 5’de 

verilmiştir. Çizelge 5’den görüleceği gibi GEY ve DEY’nin, sulama konularında belirlenen ortalama CWSI değerleri 

sırasıyla birinci yıl en yüksek GEY-I0 sulama konusunda 0.720, DEY-I0 sulama konusunda 0.690; en düşük GEY-I100 

sulama konusunda 0.192, DEY-I100 sulama konusunda 0.180 olarak elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci yılında en yüksek 

GEY-I0 sulama konusunda 0.616, DEY-I0 sulama konusunda 0.612; en düşük GEY-I100 sulama konusunda 0.137, DEY-

I100 sulama konusunda 0.106 olarak belirlenmiştir. Diğer sulama konularında ise bu iki değer arasında değişmiştir. 

Köksal (1995), Çukurova koşuklarında en fazla su alan konuda CWSI değerlerini 0.13-0.43; en az su alan konuda ise 

0.42-073 arasında değiştiğini bulmuştur. Gençoğlan ve Yazar (1999), mısırın tüm yetişme mevsimi boyunca yapılan 

IRT ölçümlerinden elde edilen ortalama CWSI değerlerini denemenin birinci yılında ve ikinci yıllarında I0 sulama 

konusunda sırasıyla 0.391 ve 0.393; I100 sulama konusunda 0.092 ve 0.145, diğer konulara ilişkin ortalama CWSI’nin 

ise bu değerler arasında değiştiğini saptamışlardır. 

Çizelge 5. Sulama konularında saptanan bitki su stres indeksi (CWSI) değerleri 

 

Uygulamalar 

2010 2011 

 

GEY (CWSI) 

 

DEY (CWSI) 

 

GEY (CWSI) 

 

DEY (CWSI) 

I0 0.720 0.690 0.616 0.612 

I20 0.560 0.510 0.460 0.444 

I40 0.440 0.370 0.367 0.345 

I60 0.290 0.270 0.259 0.233 

I80 0.260 0.240 0.215 0.212 

I100 0.192 0.180 0.137 0.106 

SONUÇLAR  

Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda mısır dane veriminin, tam sulanan I100 sulama konusunda 934.5-1028.05 

kg/da, %20 oranında su kısıntısı uygulanan (I80) konusunda 811.6-893.50 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. En 

yüksek I100 sulama konusunda 1028.05 kg/da, en düşük I0 sulama konusunda (124.33 kg/da) olarak bulunmuştur. 

Ancak su stresi arttıkça tüm konularda dane verimi azalmıştır. Sonuç olarak su kısıntısı ile dane verimi arasında 

negatif yönlü bir korelasyon olduğunu söyleyebiliriz. En yüksek yaprak alan indeksi değeri çalışmanın birinci yılında 

I100 sulama konusunda 4.85 (A grubu), en düşük yaprak alan indeksi değeri ise 1.55 (E grubu) ile I0 sulama konusunda 

belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci yılanda ise en yüksek yaprak alan indeksi değeri I100 sulama konusunda 5.08 (A grubu) 

ve en düşük I0 sulama konusunda 1.77 (F grubu) olarak elde edilmiştir. Diğer sulama konularında elde edilen LAI 

değerleri ise uygulanan su kısıntısına bağlı olarak bu iki değer arasında değişmiştir. Çalışmada GEY ve DEY’in, sulama 

konularında belirlenen klorofil değerleri birinci yıl en düşük GEY-I0 sulama konusunda 39.44 spad, DEY-I0 sulama 

konusunda 39.99 spad; en yüksek ise GEY-I100 sulama konusunda 56.67 spad, DEY-I100 sulama konusunda 56.76 spad 

olarak elde edilmiştir. Diğer sulama konularında ise bu değerler arasında değişmiştir. Çalışmanın ikinci yılın da 

sırasıyla en düşük klorofil değeri GEY-I0 sulama konusunda 40.58 spad, DEY-I0 sulama konusunda 40.78 spad; en 

yüksek ise GEY-I100 sulama konusunda 57.89 spad, DEY-I100 sulama konusunda 57.91 spad olarak belirlenmiştir. Diğer 

sulama konularında ise bu değerler arasında değişmiştir. GEY ve DEY’nin, sulama konularında belirlenen ortalama 

CWSI değerleri sırasıyla birinci yıl en yüksek GEY-I0 sulama konusunda 0.720, DEY-I0 sulama konusunda 0.690; en 

düşük GEY-I100 sulama konusunda 0.192, DEY-I100 sulama konusunda 0.180 olarak elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci 

yılında en yüksek GEY-I0 sulama konusunda 0.616, DEY-I0 sulama konusunda 0.612; en düşük GEY-I100 sulama 

konusunda 0.137, DEY-I100 sulama konusunda 0.106 olarak belirlenmiştir. Diğer sulama konularında ise bu iki değer 

arasında değişmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; sulama suyunun kıt veya pahalı olduğu koşullarda mısır bitkisi için, maksimum 

%20 oranında kısıntı yapılması, sulama uygulamalarının damla sulama yöntemiyle yapılması ve doğrudan ekim 

koşullarında daha az girdi ile karlı bir yetiştiriciliğin yapılabileceği belirlenmiştir. 
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TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİNDE AR-GE ÇALIŞMALARI 

Şule KÜÇÜKCOŞKUN1  Hilal AR1  İskender UÇAR1 

ÖZET 

Tarım, insan beslenmesinden dış ticarette, sanayide kullanılan hammaddeden enerjiye, biyo çeşitlilikten gıda güvencesine kadar birçok 

sektörü ilgilendirmektedir. Ayrıca tarımın doğal koşullara bağlılığı hassas bir sektör olması sonucunu doğurur. Tarımın ülkeler, bölgeler ve yöreler 

itibariyle değişiklik göstermesi her ülkenin kendi koşullarına özgü tarımsal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik 

politikaların tarımsal araştırmalarla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 Özellikle İklim değişikliği gibi nedenlerle tarım sektörü, beraberinde de gıda güvencesi tehdit altındadır. Su gıda güvencesinde kilit 

noktadır. Su kıtlığının yaşandığı günümüzde suyun yüksek randımanla iletilmesi, dağıtılması ve toprağa uygulanması ile etkin çalışan drenaj 

altyapılarının  kurulması ve işletilmesi, sahip olduğumuz  su  kaynaklarının  randımanlı  kullanımı açısından ana  unsurlar  arasında  yer 

almaktadır. Sulama  projelerinin  yetersizliği  ve  yanlış  su  yönetimi  sonucunda  su kayıpları artmaktadır. Böylece hem planlanandan daha 

küçük alanlar sulanmakta hem de aşırı su kayıpları,  taban  suyunu  yükselterek  drenaj  ve  tuzluluk  gibi  çözümü  güç  sorunlar  ortaya 

çıkarmaktadır. Bu alanlarda yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonuçlarının  uygulama birimlerine, su kullanıcılarına, işletme ve tesis kurulumunda yer 

alan planlayıcılara aktarılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün ulusal ve uluslararası 

düzeyde yürüttüğü Tarımsal Sulama Ar-Ge programlarına, araştırma politikalarına ve bu politikaların etkileri ile birlikte Ar-Ge çalışmalarının 

geleceğine yönelik bakışına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge çalışmaları, toprak ve su kaynakları, tarımsal sulama ,tarımsal su yönetimi 

R&D STUDIES IN AGRICULTURAL IRRIGATION MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Agriculture concerns many sectors from human nutrition to international trade, from raw materials used in the industry to energy, 

from bio-diversity to food security. Additionally, agriculture is a sensitive sector because of its dependence on natural conditions. Agriculture 

varies at countries, regions, and the regions and this situation brings about agricultural issues specific to conditions of each country. Supporting 

policies for the solution of these problems with agricultural research is of great importance. 

The agricultural sector and the food security are threatened because of the reasons such as climate change. Water is key to food 

security. Nowadays that is experiencing water scarcity, higher efficiency of water transmission, distribution, and soil drainage, and the 

implementation and operation of infrastructures that works effectively, are the main factors in terms of efficient use of water resources that we 

have. Water losses as a result of improper water management and lack of irrigation projects are increasing. Thus, small irrigated areas than 

planned, as well as the excessive water losses, raises the floor water, and that causes difficult problems such as drainage and salinity. Transmission 

of the results of R & D in these areas to application units, water users, and planners in the operation and installation of plant is of great importance. 

In this study, the Agricultural Irrigation R & D programs carried out by national and international level, conducted by the Ministry of 

Food, Agriculture and Livestock, the General Directorate of Agricultural Research and Policy and their research policies and the effects of these 

policies and their view on the future of R & D activities will take place. 

Keywords; R&D activities, soil and water resources, agricultural irrigation, agricultural water management 

1-GİRİŞ 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) kamu ve özel sektörün bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler yada 

hizmetler geliştirmede kullanmasını içeren kavramlar bütünüdür. Ar-Ge çalışmalarının en önemli hedefi teknolojik 

gelişmeleri kullanarak, rekabet ortamında üretimi ve verimi sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Araştırma ve 

Geliştirme;  gerek kurumlar için gerekse özel sektör için, bütünde de ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve 

gelişmenin başlıca unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün 

ve hizmetler yaratmak amacını güderler. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda Ar-Ge yatırımını çeken tarım sektörü, inovasyon ve Ar-Ge 

odaklı büyüme modeli için stratejik alanlardan birisidir.Tarımın kendine özgü yapısı ve tüm toplumu ilgilendiren bir 

sektör olması, tarımsal araştırmaların önemini artırmaktadır. Tarımın doğal koşullara bağlılığı, ekolojik koşulların 

ülkeler, bölgeler ve yöreler itibariyle değişmesi, kullanılan girdilerin canlı olması gibi faktörler, tarımsal araştırmalar 

sonucunda elde edilen bilgilerin evrenselliğini belirli ölçüde sınırlamakta ve ülke içinde tarımsal araştırmaların 

yapılması gereğini doğurmaktadır. Bu durum tarımsal araştırmaların diğer araştırmalardan olan en önemli farkıdır. 

                                                           
 

1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi,  

suysal@tagem.gov.tr  
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Belirlenen hedef ve stratejilerin uygulamaya geçirilmesi ve gelişen şartlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni sorunların  

çözümü, dünyada ki gelişmeleri takip etmek AR_GE ‘ ye gereken önemi vermekle mümkündür.  

Ülkemizin “Vizyon 2023” ve “Ulusal Bilim ve Yenilik Stratejisi Eylem Planında 2011-2016” dönemi için 

enerji, su ve gıda öncelikli alanları olarak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında doğal kaynaklarımız olan Toprak ve Su 

kaynaklarımızın sürdürülebilir olması her dönem itibariyle ön plana çıkmaktadır (Anonim, 2010a). “Su; gıda güvenliği, 

eko-sistem ve biyolojik çeşitlilik, kentsel ve kırsal alanın, sanayinin gelişmesi, sağlıklı yaşam, temiz hidro-elektrik enerji 

üretimi için gerekli olan temel bir kaynaktır” Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporunda su kaynaklarının 

azalması sonucunda kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenen 7 ülke arasında Türkiye’nin de yer aldığı 

bildirilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında, mevcut doğal kaynakların, özellikle de “Su 

Kaynaklarının” etkin bir şekilde kullanılması zorunlu olmaktadır.  

DSİ’nin 2011 faaliyet raporuna göre, Türkiye’de 112 milyar m³ olan kullanılabilir su potansiyelinin ancak 44 

milyar m3’ü kullanılmaktadır. Sektörel olarak mevcut su tüketimleri ise; sulamada 32 milyar m3,  içme ve kullanma 

suyunda 7 milyar m3, sanayide ise 5 milyar m3’tür. Kullanılan 44 milyar m3 suyun % 73’ü tarım, % 16’sı içme-

kullanma ve % 11’i de sanayi sektörüne aittir (Anonim, 2011). 

Tablo 1: Türkiye’de 2011 ve 2023 yılları için su kullanım miktarlarının sektörel dağılımı2 

 2011 Yılı 2023 Yılı 

Miktar (Milyar m3) % Miktar (Milyar m3) % 

Sulama 32 73 72 64 

İçme Suyu 7 16 18 16 

Sanayi 5 11 22 20 

Toplam 44 100 112 100 

Türkiye’nin mevcut su kaynaklarının büyük oranda tarımsal sulamada tüketildiği görülmektedir. Bu nedenle 

sulamada su kullanım etkinliğinin arttırılarak su tasarrufunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Tarımda 

kullanılan su miktarında yapılacak tasarruf, gerek tarımda daha fazla alan sulanmasını, gerekse diğer sektörlerdeki su 

sıkıntısının hafiflemesini sağlayacaktır. 

Bu çalışma ile Tarımda Suyun Etkin ve Verimli kullanımına dönük çalışmalara altlık oluşturan  Ar-Ge 

faaliyetlerine ilişkin neler yapıldığı ve elde edilen sonuçların uygulamaya stratejilere ve politikalara yansıması 

aktarılacaktır.  

2.TARIMDA SU KULLANIMI  

Su, canlılar için vazgeçilemez bir doğal kaynaktır. Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler hep su 

havzalarının yakınında kurulmuş, medeniyet suyun hayat verdiği topraklarda var olmuştur. Yağış bakımından yeterli 

düzeye sahip iklim bölgelerinin dışında kurak ve yarı kurak iklim kuşakları için su ve sulama tarımsal üretimi de , insan 

ve toplum sağlığını da her bakımdan etkileyen faktördür (Beyazgül ve ark., 2009). Yapılan araştırmalarda, bu 

bölgelerdeki sulama faaliyetleriyle verimde önemli oranda artış sağlanırken, eksikliğinde üretim, önemli ölçüde 

düşmekte olduğu görülmektedir. Türkiye’nin coğrafik konumu, demografik yapılanması ve ekonomik kararlılığında 

sulu tarım, büyük değer taşımaktadır (Tekinel ve ark., 2000). Ekonomik göstergelere bakıldığında “Tarımsal gelişmede 

su, en önemli girdilerden biri olup, toprakta bitki için gerekli olan nemi tutarak verimi artırmanın yanı sıra, birim 

alandan birden fazla ürün alınmasına imkan vermektedir. Kırsal kalkınmanın en önemli yatırım araçlarında biri olan 

sulama ile “ gayri safi tarımsal milli gelir beş kat artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre sulama öncesi projesiz durumda 

ortalama gayri safi tarımsal milli gelir 112 TL/da iken, sulama sonrasında 655 TL/da olmuştur” (Anonim, 2011). 

Değişen iklim koşullarıyla beraber yerkürenin aşırı ısınması ve kuraklık, su kaynaklarını doğrudan, dolayısıyla 

da en fazla tarım sektörünü etkilemektedir. Zira su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımsal sulama da kullanılmaktadır. 

Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında 

yer almalıdır. 

Türkiye’nin ekilebilir arazi miktarı 28 milyon hektardır. Ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar 

alanın 2011 yılı sonu itibari ile toplam 5,61 milyon hektarı sulamaya açılmıştır. Bu miktarın 3,32 milyon hektarı DSİ, 

1,3 milyon hektarı mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve İl Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. 

Ayrıca, yaklaşık 1 milyon hektar alanda halk sulaması yapılmaktadır (Anonim, 2011). 

                                                           
 

2 DSİ Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

285 
 

Sulamanın gerçekleştirilmesi, her şeyden önce sulanacak arazilerin sulamaya elverişli olmasına, sulamada 

kullanılacak su kaynağının yeterli bulunması ve kalitesinin uygunluğuna bağlıdır. Bu şartların mevcudiyeti halinde, 

suyu sulama sahasına iletecek ve çiftçi tarafından kullanımını sağlayacak sulama şebekesi ile fazla suları sulama 

sahasından uzaklaştıracak olan drenaj şebekesinin tesisi gerekli olur. Bütün bu fiziki tesislerin tam ve mükemmel 

olması dahi başarılı bir sulama için yeterli olmayacaktır. 

Koşullara en uygun sulama yönteminin seçilmesine sulama suyu, su kaynağı, toprak, topografya, iklim ve 

bitki özellikleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel duruma ilişkin birçok faktör etkili olmaktadır. Belirtilen koşullarda 

suyun yüksek randımanla iletilmesi, dağıtılması ve toprağa uygulanması ile etkin çalışan drenaj altyapılarının 

kurulması ve işletilmesi, sahip olduğumuz su  kaynaklarının  randımanlı  kullanımını  sağlayan  ana  unsurlar  

arasında  yer almaktadır. Özellikle büyük bir bölümü yarı kurak iklim özellikleri gösteren ülkemizde sulama amaçlı 

büyük yatırımlar yapılmış  ve  yapılmaya  devam  edilmektedir.  Söz konusu  yatırımlar oldukça pahalı olup, ülke 

tarımına ayrılan kaynakların önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Sulama projelerinin  yetersizliği  ve  yanlış  su  

yönetimi  sonucunda  su kayıpları artmaktadır. Böylece hem planlanandan daha az alan sulanmakta hem de aşırı 

su kayıpları,  taban suyunu  yükselterek  drenaj  ve  tuzluluk  gibi  çözümü  güç  sorunlar  ortaya çıkarmaktadır 

(Anonim, 2006a). İzlenmesi gereken sulama politikalarının başında tarımda verimliliğin arttırılması için sulanabilecek 

alanların tamamının sulanması ve suyun etkin kullanımının sağlanması olmalıdır. 

3.TARIMSAL SULAMADA AR-GE FAALİYETLERİ 

Su kaynakları konusunda yürütülen araştırma faaliyetlerinin temel amacı; "Uluslararası standartlarda ve 

kapsamı iyi tanımlanmış araştırmaların yürütülmesiyle ülkenin su kaynaklarının ekonomik ve sürdürülebilir tarımsal 

kullanımı için katkıda bulunmak” tır (Anonim, 2010b).   

Toplumların kalkınmalarında ve geleceğe güvenle bakmalarında kaynaklarını geliştirilerek akılcı 

kullanımının büyük önemi bulunmaktadır. Mevcut su kaynaklarımızın tespiti, geliştirilmesi ve korunması kısacası 

sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıentegrasyonu içinde yapılan tüm faaliyetler, bugün ve geleceğimiz için hedef 

olmalıdır. Suyu kullanan her sektör için su kaynaklarının kirletilmeden korunması, tasarruflu kullanılması, bu 

kaynaklar üzerine geliştirilen projelerin önemi, doğru planlanması ve uygulamaya aktarılması, en önemlisi de bunların 

Ar-Ge ayağı sağlam verilerle ortaya konması birincil önceliktir. 

Türkiye’ de toprak ve su alanındaki araştırma programlarına kamu sektörünün potansiyel katkısı oldukça 

büyüktür. Yatırımların maliyetlerinin karşılığını verebilmelerini garanti etmek, sulama ve drenaj konusunda birinci 

sırada yer alan yatırım projelerinin üretim hedeflerini gerçekleştirme olasılıklarını artırmak, doğal kaynakların daha iyi 

kullanılmasını sağlamak, toprakta bozulmalara neden olan problemleri azaltmak ve çevrenin kalitesini yükseltmek bu 

katkıların başlıcalarıdır. Bu katkıları ülke menfati göz önünde tutularak geniş bir perspektifte değerlendirdiğimizde 

Toprak ve Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırma faaliyetlerinin tek disiplinli, kurumsal öncelikli, 

ağırlıklı olarak kamu finansmanına dayalı projeler yerine, çok disiplinli, katılımcı, toplumsal öncelikli, problem çözüm 

odaklı programlar dahilinde özel sektör ve üniversitelerle işbirliği yapılarak yürütülmesi kaçınılmaz gözükmektedir. 

Bu kapsamda suyun tarımsal amaçlı, nicelik ve nitelik olarak en verimli şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel 

faydalar içinde kullanımını sağlamak, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı su stresi veya kısıtlı su koşullarında uygun 

sulama programları ve düşük nitelikli sulama sularının yenilenebilir kullanımlarının koşullarını belirlemek, sulanan 

arazilerde yaşlık ve tuzluluk riskini azaltmak için soruna çözüm odaklı Ar-Ge projeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM)  bağlı 10 Merkez,  11 Bölgesel ve 26 konu 

bazlı olmak üzere 47 Araştırma Enstitü/İstasyonlarının 23 tanesinde yer alan Toprak ve Su Kaynakları Bölümlerinde 

yürütülmektedir. Bu çalışmalar  

 Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı su stresi veya kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal 

su kullanımında verimliliğin artırılması, su tasarrufu sağlayan sulama tekniklerinin araştırılması, 

evapotranspirasyonun (ET) belirlenmesine yönelik araştırmalar, toprak-su-bitki ilişkilerinin modellerle 

araştırılması, sulama suyu ve enerji tasarrufu sağlayan sulama sistemleri ve uygulamalarının geliştirilmesi, 

 Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi, kısıntılı sulama çalışmaları, 

toprak ve su korunumunu sağlayan su hasadı çalışmaları, 

 Tuzlu suların, drenaj sularının, düşük nitelikli suların sulamada kullanımı, tarımsal girdi kullanımı ve diğer 

nedenlerle kirlenmiş suyun, arıtılmamış evsel ve sanayi atık sularının, tarımsal sulamada kullanımını önleyici 

veya arıtılarak kullanılmasını sağlayıcı çalışmalara katkı sağlaması, evsel atık suların doğal arıtımını sağlayan 

sistemlerin hidrolik ve biyolojik parametrelerinin belirlenmesi, 

 Tuzluluk, çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerini gidermek için uygulanabilir arazi ıslah 

yöntemlerinin geliştirilmesi, çorak toprak ıslahında kullanılan ıslah materyallerinin araştırılması, ıslah 

yapılamayan tuzlu alanlarda, tuzcul-halofitik bitkiler ile ekonomiye katkı sağlanabilmesi, 
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 Güneş enerjisi destekli sulama sistemleri, kablosuz algılama ağları kullanılarak sulama takviminin 

belirlenmesi gibi çalışmalarda bilgi teknolojilerinin kullanılması,  

 Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olmak üzere, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için karar 

vericilere veri sağlanması, şeklinde özetlenebilir. 

4.TARIMSAL SULAMALARDA AR-GE FAALİYETLERİNİN  YANSIMASI 

4.1 Tarımda suyun verimli kullanımına ilişkin yapılan çalışmalar 

Ülkemizde yapılan araştırmalar, yüzey sulama metotlarının yaygın kullanımı nedeniyle aşırı su uygulandığını 

göstermektedir. Bu durum bir yandan topraklarımızın tuzlanmasına neden olurken diğer yandan da suyun israfına yol 

açmaktadır. Açık kanallar ve kanaletlerden oluşan sistemlerde kaynaktan alana verilen suyun yaklaşık % 40’ı tarla 

başına ulaşana kadar, geri kalan suyun ise yaklaşık % 30’u tarlada uygulama sırasında kayıp edilmektedir. İdeal olan 

tüm bu tesislerin kapalı borulardan oluşmasıdır. Suyun tarla içerisinde uygulamasında, toprak, bitki ve iklim 

koşullarına göre yağmurlama ve damla sulama sistemlerinden yararlanılması, su kayıplarını % 30-80 azaltmaktadır.  

GTHB kayıtlarına göre tüm girdi maliyetleri dikkate alındığında vahşi (salma) sulama koşullarında zarara neden olan 

pamuk üretimi, basınçlı sulama yöntemlerinin uygulanması durumunda önemli ölçüde geliri artırmaktadır. Ayrıca 

sulanan alanların tümünde yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanmasıyla, aynı su miktarı ile 4,9 

milyon hektar yerine yaklaşık 7,7 milyon hektar alanda sulu tarım gerçekleştirilebilecektir. Bu yolla yeni su depolama 

yapıları yerine, aynı parasal kaynaklar ile dört kat daha fazla alan sulamaya açılabilecektir (Kale ve ark., 2008). 

Etkin su kullanımını sağlayabilmek için basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. GTHB 

tarafından 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında mevcut sulama 

tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik destek uygulanmalarına 

başlanmıştır. Bu çalışmalar için Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Fırsat Alanında özellikle Su Yönetimi ve Yatırım 

Yönetimi araştırma verilerine göre modern yöntemlerle sağlanan su tasarrufu ve diğer üretim girdilerinde sağlanan 

ekonomik faydalar ortaya konulmuştur. Tarla içi geliştirme sistemlerinin modernizasyonuna yönelik verilen 

desteklerde sulamaya yönelik gerekli toprak analizleri Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitülerince yapılmakta, 

elde edilen sonuçlar ise Su Yönetimi araştırma verilerine göre değerlendirilmektedir. 

Kuraklıkla mücadelede ya da kuraklığın etkisini azaltmada AR-GE çalışmaları çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Kurak dönemlerde kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama 

programlarının oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır. Tahıllarda kurağa toleransı yüksek verimli çeşitler tespit 

edilerek, tohumluk üretimlerinin artırılması için tedbirler alınmış ve üreticilere duyurulmuştur.  Su kullanım etkinliği 

yüksek verimli çeşitlerin yaygınlaştırılması ve kurağa toleranslı çeşitlerin uygun olan bölgelerde yaygın üretiminin 

sağlanması için çalışmalar sürmektedir. Alternatif bitki türlerinin tespit edilerek ürün deseninde yer alması için 

çalışmalar sürdürülmektedir 

Sulu tarım yapılan bölgelerimizde yetiştirilen başlıca bitkilerin su tüketimleri sulama programları ve kısıtlı su 

uygulama kriterleri belirlenmiştir. Maksimum verim yerine sulama suyunda bir miktar kısıntı yapılarak bir miktar verim 

azalmasına izin verilirken, aynı su ile daha fazla alanın sulanması ve daha fazla gelir elde edilmesine imkan sağlayan 

Kısıntılı Sulama çalışmaları yapılmıştır. Buna göre Pamuk bitkisinde Çukurova  Bölgesinde sulama suyu ihtiyacında 

%30, Ege (Menemen) %40 oranında kısıntı yapıldığında verimde azalma gözlenmemiştir. Şeker pancarında da 

Konya’da her sulamada %30 kısıntı yapılabileceği belirlenip sonuçları Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Sulama Teknikleri 

rehberinde yayınlanmıştır (Şener ve ark., 1995). 

Kurak ve yarı kurak kuşaklarda düzensiz yağışların görüldüğü, suların yüzey akış olarak kaybolduğu 

alanlarda yüzey akışların biriktirilmesi işlemi olan “Su Hasadı” çalışmaları Araştırma Enstitülerince yapılmaktadır. 

Eğimli alanlarda erozyona neden olan yüzey akışlarını serbest bırakmak yerine toplamak ve değerlendirmek 

gerekmektedir. Kurağa meyilli yarı kurak alanlarda su hasadı, toprak ve su korunumunun da en iyi yoludur. Bu 

yöntemle üretim önemli derecede artırılabilmektedir.  

Suyun verimli kullanımında “Düşük nitelikli sulama sularının yenilenebilir kullanım koşullarının 

belirlenmesinde Doğal Arıtma çalışmaları” Araştırma Enstitü/İstasyonların yapmış oldukları önemli faaliyetlerdendir.  

Doğal Arıtma Çalışmaları özel olarak tasarlanan yataklarda yetiştirilen bitkiler vasıtasıyla atık suyun arıtılması 

esasına dayanmaktadır. Nüfusu 2000’i geçmeyen kırsal yerleşim yerlerinde evsel atık suların arıtılmasında, özellikle 

yatay akışlı yapay sulak alanlarda kullanılan bitkilerden faydalanılmaktadır. Avantajları; pahalı ithal ekipmanlara gerek 

göstermezken, enerji ihtiyacı da yoktur. Bakımı, onarımı ve işletmesi kolaydır Fosseptik çıkış suları ile beslenen yapay 

sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin öngördüğü değerlerin altında kirletici 

konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün görülmektedir.  

Bu durumda kırsal yerleşim yerlerimize ait atık sular alıcı ortamlara güvenle deşarj edilebilir değerlere 

ulaşmaktadır. Bu çalışma sayesinde; yüksek yatırım maliyeti gerektiren geleneksel arıtma tesisleri terk edilerek, 
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köylerimizde doğal arıtma yöntemi ile atık suların arıtılması, İthal ve pahalı malzemelerin kullanımını gerektirmeyen 

yönüyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı kanıtlanmıştır. 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitülerinde/İstasyonlarında uzun yıllardan beri “Bitki Su Tüketimi” ne 

ilişkin araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Birçok bitki için “su- verim” ilişkilerine dayalı en uygun sulama 

programları araştırılmış “Bitki Su Tüketim Rehberi” ve sulama havzaları için uygulamaya yönelik “Sulama Rehberi” 

yayınlanmıştır. Planlayıcı ve projeleyiciye gerekli kriterleri en güvenilir ülkesel deneylere dayanılarak hazırlanmış bu 

rehberler sayesinde sulama işletmelerinin etkinliği artırılmakta ve böylece üreticiye daha faydalı olunmaktadır. 2013 

yılında TAGEM-DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan ikili Protokol çerçevesinde rehber güncellemesi yapılmak 

üzere çalışmalar başlatılmıştır. 

4.2 Tarımda Yeni Teknolojilerin Uygulanması Çalışmaları 

Tarımda yeni teknolojilerin uygulanması, tarımsal üretimde verimliliğin ve etkinliğin artırılmasını, aynı 

zamanda enerji kullanımında tasarruf ve üretim maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda daha az 

sulama gerektiren, daha verimli toprak için Modern Teknolojilerin kullanımına ilişkin araştırma faaliyetleri 

yürütülmektedir. Modern sulama tekniklerinin yaygınlaşması ile daha çok düz alanlarda uygulamaya konan hareketli 

sulama sistemleri de hızla kabul görmektedir. Hassas Tarım Teknolojileri (Sulama, Gübreleme) Merkezi Hareketli 

(Center Pivot) ve Doğrusal Hareketli (Linear) Sulama Sistemleri üreticilere sağladığı bazı avantajlarından dolayı ciddi 

bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bu sistemler işçilik tasarrufu ve su uygulama 

avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Söz konusu sistemlerin gerek su uygulamaları yönünden gerekse 

ekonomik yönden değerlendirilmesi zorunludur. 

Bilgi Teknolojisi kullanımında erken uyarı sistemleri, uzaktan algılama, bitki su tüketiminin izlenmesi, 

kablosuz algılama ağları kullanılarak toprak nemi ve tuzluluğunun geniş alanlarda izlenmesi, güneş enerjisi destekli 

sulama sistemleri bunlardan bazılarıdır. 

Türkiye’de Güneş Enerjili Sulama Sistemlerinin Kullanımı; Güneş enerjisi ile tarımda sulama sistemlerinin 

kullanımı için, sulama suyu ve enerji tasarrufu sağlayan Seyyar Güneş Pilli Sulama Sistemleri uygulamaya aktarılmak 

üzere geliştirilmiştir. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Ar-Ge projesi, seyyar güneş pili sulama 

sistemli prototip bir makinanın kurulumunu, diğer enerji kaynaklı sulama sistemleriyle etkinliğinin araştırılmasını 

kapsamaktadır. Bu kapsamda lansmanı yapılan AR-GE  projesi ile baraj, göl akarsu gibi su kaynaklarının kenarında 

bulanan ve elektriği olmayan araziler sulanmakta, kanalet, basınçlı boru tesisatı gibi sulama yapılarının yakınında olan 

ama daha yüksekte kalan araziler sulanabilmekte, yeni sulama sahalarına suyu taşıyan büyük sulama kanalları 

boyunca sulama yapılabilmekte, sulamadan dönen drenaj kanallarındaki kaliteli olan suyu tekrar kullanabilmektedir. 

Kullanılan malzeme ve mekanizmalar Türkiye’de üretilebilmektedir. 

4.3. Drenaj ve Tuzluluk Çalışmaları 

Özellikle kurak ve yarı kurak iklimlerde bitkiye ihtiyacından fazla su kullanılması, taban suyunun yükselmesi 

ile beraber, sulama suyunun kalitesi ve sulama metoduna da bağlı olarak toprakların hızla tuzlanmasına neden 

olmaktadır. Tuzluluğun şiddeti ve mevsimsel değişimi bitki çeşidine göre farklı şekilde zarar vererek verimi 

düşürmektedir. Modern sulamada sulama suyu miktarı, sulama zamanı ve sulama yöntemi kadar sulama suyunun 

kalitesi de önemlidir. Toprak ne kadar verimli olursa olsun, modern sulama yöntemleri ne kadar iyi kullanılırsa 

kullanılsın sulamada uygun kaliteli su kullanılmadığı zaman ürün miktarı ve kalitesi düşer. Toprakta kısa süre içinde 

tuzlulaşma-çoraklaşma sorunu başlar. Türkiye’de sulamadan kaynaklanan yaklaşık 3 milyon hektara yakın alanda 

drenaj sorunu bulunmaktadır. Drenaj sorunu, beraberinde, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel sorunları da getirmektir. 

Geniş alanlar, üretim dışı kalmıştır. Türkiye’de İl Toprak Kaynakları Envanterine göre, yaklaşık 1.5 milyon hektarda 

tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Bu, sulamaya uygun arazilerin yaklaşık % 32.5’ine denktir (Sönmez,1991). 

Bilişim Teknolojileri ile Uzaktan algılama teknikleri kullanarak, toprak neminin ve tuzluluğun geniş alanlarda 

izlenmesi sağlanabilmekte, elde edilen verilere göre gerektiğinde ideal bitki gelişimi için ortam üzerinde değişiklikler 

yapılabilmektedir.  

Ekonomik ıslah teknolojilerinin belirlenmesi yoluyla, tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş tarım arazilerini 

tarımsal üretim amacıyla ıslah etmek için tuzlu, sodyumlu ve borlu topraklarda ıslah araştırmaları yürütülmüştür. Çok 

kapsamlı ve değişik koşullar için Türkiye’deki ovalar bazında kullanılabilir bir kaynak oluşturulmuş ve uygulamayıcıya 

sunulmuştur. Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüleri/İstasyonları tarafından Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve 

ovalarında yapılan tarla denemelerinin uygulamaya yönelik sonuçları Türkiye Çorak Islahı Rehberi’nde kapsamlı 

olarak verilmiştir (Afyon, Aksaray, Amasya Suluova, Antalya Serik, Aydın Söke, Burdur Yarıköy, Burdur Yazıköy, 

Çankırı-Aşağı Kızılırmak, Denizli Acıpayam, Denizli Sarayköy, Eskişehir Alpu, Iğdır, Kayseri Karasaz, Konya, Konya-

Ereğli, Manisa Salihli,  Menemen, Sakarya Pamukova, Samsun Bafra,  Şanlıurfa Harran, Tarsus Aşağı Seyhan, Tokat 

Kazova, Tokat Erbaa Ovaları) (Sönmez , 2008) 

Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarınca, depolanma imkanı olmayan ve çevre kirliliği yaratan gübre sanayi 

atıkları, endüstriyel proses suyu çamuru, kükürt fabrikası flotasyon atıkları, gibi endüstriyel atıkların tuzlu sodyumlu 
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ve borlu toprakların ıslahında kullanılma olanakları araştırılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen verilerle, tuzlu ve 

borlu topraklarda istenilen ıslah düzeyleri için yıkama suyu miktarı ve yıkama sürelerinin yanı sıra, endüstriyel 

atıkların ıslah maddesi olarak kullanımı sağlanmıştır. 

Tuzcul bitkilerin tuzlu alanlarda ıslah amaçlı yetiştirilmesine yönelik araştırmalar da yürütülmüştür. Tuzlu ve 

sodyumlu toprakların ıslahı amacıyla yapılan bitki yetiştirme işlemi, bitki gelişiminin bozuk toprak şartlarını düzeltici 

etkisi ile ıslah ekonomisine olan olumlu katkıları nedeniyle genellikle arzu edilen bir ıslah tekniğidir. Tuzlu ve 

sodyumlu alanlarda indikatör bitki olarak büyük öneme sahip olan bitki toplulukları arasında özel ortam şartları 

nedeniyle ayrılmış bir grup olan Halofitlerin Türkiye'nin değişik bölgeleri içerisinde ekolojik özelliklerini tanımlamak 

ve ayrıca mevcut çorak alanların ıslah çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla araştırmalar ve çalışmalar ele alınmıştır. 

İç Anadolu, Ege Bölgesi, Seyfe Gölü Havzası, Bafra Ovası ve Gelibolu-Gökbüyet ile İpsala Ovalarının tuzcul bitki 

vejetasyonun ekolojisine ilişkin araştırma projeleri yürütülmüş, ovaların sahip olduğu toprak koşullarında baskın 

olarak bulunan ve eşlik eder durumda olan bitki türleri belirlenmiş, tuzcul bitkilerin yetiştiği sınır tuzluluk ve alkalilik 

değerleri tespit edilmiştir (Sönmez ve ark, 2001). 

4.4 Eğitim Çalışmaları 

Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler 

arasındadır. Bu nedenle su kaynaklarının entegre havza yönetimi anlayışı içinde uzun vadeli planlanması, ve 

yönetiminde üreticilerin, kullanıcıların bilinç ve eğitim düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir.  

Kuraklıkla mücadele’de kamuoyunun bilinçlendirilmesi, özellikle tarımda çiftçilerimize doğru sulama 

alışkanlıklarını kazandıracak ve onların uygulamadaki eksikliklerini giderecek eğitim çalışmaları önemli bir role 

sahiptir. Bu kapsamda uygulama yönüyle de modern ve ileri tarım tekniklerinin kullanımına yönelik olarak çiftçilerin 

su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama metotları, kısıntılı sulama programları ve toprakta nem korunumuna yönelik 

önlemler, (su hasadı, yüzey akışı önleme ve diğer muhafaza tedbirleri)  konularında eğitim çalışmalarına ve 

demonstrasyonlara ağırlık verilmektedir.  

TAGEM faaliyetleri ile GAP Bölgesinde sadece Türkiye’ye değil bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin çiftçilerine 

de hizmet verecek şekilde, ülke ve bölge ülkelerinden önder çiftçilerin ve üreticilerin modern sulama ve 

mekanizasyon teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlayacak olan GAP Sulama Eğitim 

Merkezi’nin  faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. Yapılan bu uygulama söz konusu coğrafyada suyun verimli kullanımı 

ile uzun vadeli bir planlamaya da katkı sağlayacaktır. 

İzmir Menemende bulunan Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi TAGEM bünyesinde 21 Nisan 

2009 tarihinde Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi olarak yeniden düzenlenmiştir. Merkez Ülkemizin 

tarımsal alanda sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini,  özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gelişmekte olan 

Afrika ülkeleri olmak üzere Balkan ve Orta doğu ülkelerine aktarılmasında önemli bir rol üstlenip; bu coğrafyada 

bilimsel kalitenin yükselmesine ve bu ülkelerle ülkemiz arasında ilişkilerin gelişmesine  katkı sağlamaktadır. Bu güne 

kadar çeşitli konularda çok sayıda uluslararası etkinlik (kurs veya çalıştay) düzenlenmiş olup, değişik ülkelerden 

katılan uzmanlara eğitimler verilmiştir. Her yıl düzenli olarak programa alınan eğitimler gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca Merkezde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslar arası Buğday Mısır Geliştirme 

Merkezi (CIMMYT) ve Uluslar arası Kurak alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) gibi kuruluşların uluslararası 

eğitimleri ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İslam İşbirliği Teşkilatı ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 

(ISEDAK)’nin toplantı ve çalıştayları da yapılmaktadır. Bu kapsamda 2009 yılından bugüne kadar çeşitli konularda 

hem ulusal hem de uluslararası eğitimler başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

5. SONUÇ  

Yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi Tarımsal Araştırmalar da belli amaçlar doğrultusunda hedeflere 

varmak üzere planlı ve programlı yapılmak zorundadır. Bu planlamalar yapılırken mevcut kaynaklar göz önünde 

bulundurularak, sınırlı kaynakların ülke ihtiyaçlarına cevap verecek  şekilde verimli kullanılması gerekmektedir. Ancak 

bu sayede . yapılan AR-GE sonuçlarının geri dönüşü ve ekonomiye katkısı sağlanmış olacaktır. 

İklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı olumsuzlukları önlemek ve tarımsal üretimde verimliliği artırabilmek 

için toprak ve su kaynaklarının etkin ve akılcı kullanılması ile yönetilmesi önem taşımaktadır. Türkiye’de su kaynakları 

değişen iklim koşullarıyla beraber azalmaktadır. Düşen yağışın yerinde tutularak, kurak bölgelerde nem 

korunumunun sağlanması bir zorunluluktur. Toprak bozulma süreçlerini iyi tanımlamak, gerekli önlemleri almak ve 

su biriktirme sistemleri için projeleme kriterleri belirlemek gerekmektedir. Yurt dışında geliştirilmiş sistem, yöntem ve 

eşitlikler çoğu zaman ülkemiz koşullarında yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle ülke koşullarında kabul 
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edilebilir bir doğrulukta planlama kriterleri sağlayacak eşitlik veya yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir. Bu amaçla 

toprak ve su kaynakları konusunda yapılan AR-GE çalışmalarına  ülkenin ihtiyacı vardır. 

Su kaynakları planlanıp yönetilirken, suyun sadece miktarı değil, kalitesi, toprak ve havayla ilişkileri, tüm 

fiziksel faktörler bir arada dikkate alınmalıdır. Bu nokta, çevrenin tüm doğal kaynaklarıyla bir bütün oluşturması 

gerekliliğinin getirdiği bir sonuçtur. Sürdürülebilir kalkınma nedeniyle, sadece fiziksel faktörler değil, sosyal, 

ekonomik, idari ve yasal unsurların da değerlendirilmesi zorunludur. Buna göre, havza yönetim amaçları da entegre 

biçimde tanımlanıp disiplinler ve kurumlar arası güçlü bir entegrasyonla çözümlenmelidir. 

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, sadece tarımsal anlamda önem taşımakla kalmayıp, 

aynı zamanda yerüstü ekolojik sistemleri ve çevre sağlığı bakımından da önem arz etmektedir. Belirtilen çerçevede 

yapılacak olan araştırmalar yenilenebilir su kaynaklarının kullanımını da içerisine dahil eden “Nehir Havzası Su 

Yönetimi Planlaması ve Entegre Su Kaynakları Kullanımı” yaklaşımları ile mevcut olan su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımı sonucunu doğuracaktır. 

Gıda güvenliği ve suyun iyi yönetimi açısından; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yer aldığı “Ulusal Su 

AR-GE ve Yenilik Stratejisi (2012–2016)”, “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı” ve “Ulusal Su Kalitesi Yönetimi 

Stratejisi (2012–2023)” gibi araştırma ve uygulamaya yönelik Stratejik Planlar hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

İlkeler, stratejik maksatlar, hedefler ve eylemler belirlenmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta Orman ve Su 

işleri Bakanlığı ile TÜBİTAK olmak üzere diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar koordinasyonu ve işbirliği içerisinde, 

ortak bir strateji çerçevesinde hareket etmektedir. Yapılacak çalışmaların strateji ve eylem planlarına aktarılmış 

olması yeterli olmayıp, bunları uygulamaya dönük projelendirmelere taşımak gerekir. Bu aşamada da araştırma 

yönüyle gereken çalışmalar TAGEM aracılığıyla ülke çapında yapılmaktadır. 

KAYNAKLAR 

Anonim, 2006a. Tarımsal Araştırma Mastır Planı (2006-2010), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

Ankara.  

Anonim, 2006b. Küresel Su Politikalarının Şehir Ve Bölge Planlama Disiplini Açısından Değerlendirilmesi, TMMOB Şehir Plancıları 

Odası Su Komisyonu, TMMOB I. Su Politikaları Kongresi, Ankara.  

Kale, S ve  B. Sönmez, 2008.Türkiye’de Su Yönetimi, Türk Tarım Dergisi, Sayı: 181, Sayfa 100-101.  

Anonim, 2010a. Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Klavuzu, T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Anonim, 2010b.Tarımsal Araştırma Master Plan Revizyonu, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Tarımsal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Ankara. 

Anonim 2011. DSİ Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

Beyazgül M., İ. Uçar ve Ş. Küçükcoşkun, 2009. Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları, Türk Tarım Dergisi, Sayı: 190, Sayfa:38-42.  

Sönmez, B., 1991. Tuzlu ve Alkali Toprakların Islah Kriterlerinin Programlama Tekniği Kullanarak Belirlenmesi ve Tarla 

Denemeleriyle Kalibrasyonu, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).  

Sönmez B., E Güven, S  Çizikçi, A Ağar ve İ Bahçeci., 2001. Drenaj ve Arazi Islahı Çalışmalarında Halofitik (Tuzcul Bitkiler) Bitki 

Örtüsü ve Önemi, I. Ulusal Sulama Kongresi, 8–11 Kasım, Antalya. 

Sönmez, B., 2008. Türkiye Çoraklık Kontrol Rehberi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve 

Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Yayın No: 33, Ankara.  

Şener, S., M.R. Ertaş, K. Öğretir ve A. Aran, 1995. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Sulama Teknikleri, Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü A.P.K Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şb. Müd. Yayınları Yayın No: 89, İzmir.  

Tekinel, O., R. Kanber ve M.Çetin,  2000. Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisleri V. Teknik Kongresi 

Bildirileri, Cilt 1, 231-259, Ankara.  

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

290 
 

SAMSUN-HAVZA-KUŞKONAĞI GÖLET HAVZASI SEDİMENT VERİMİ 

Oğuz DEMİRKIRAN1  Ayşe EREL2  Orhan DENGİZ3 

ÖZET 

Su yapılarının planlaması ve projelendirilmesinde havza sediment verimlerinin bilinmesi gerekir. Havzalardaki sediment verimleri direkt 

ölçüldüğü gibi ampirik yöntemlerle de belirlemek mümkündür. Samsun Havza-Kuşkonağı Gölet havzasının sediment verimi batimetrik çalışmalar 

sonucu çıkarılmıştır. Göletde 21 yıllık süre içerisinde 25.579 m3 sediment birikimi olmuştur. Yapılan değerlendirme sonucu, havza birim alanından 

gelen sediment miktarı 1,67 ton/yıl/ha dır. Ampirik yöntemlerle yapılan değerlendirme sonucu en yüksek sonucu, 18,14 ton/yıl/ha ile USLE 

vermiştir. En yakın sonucu 1,36 ton/yıl/ha sonuçla EİEİ I Eşitliği ve 1,92 ton/yıl/ha ile Brüt Erozyon Nispeti Yöntemi vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Samsun, Kuşkonağı, Batimetre, Sediment Verimi, USLE 

SEDIMENT YIELD IN SAMSUN-HAVZA KUŞKONAĞI RESERVOIR BASIN 

ABSTRACT 

It  is required to know basin sediment yield for planning and designing water structures. Sediment yield is mesured directly in the 

basin, it is possible to determine the empirical methods. The sediment yield of Samsun Havza-Kuşkonağı pond basin has revealed bathymetric 

studies. The accumulation of sediment amount has been 25.579 m3 21-year period. Result of the assessment, sediment amount came from basin 

unit area is 1.67 tons / year / ha. The assessemnet of the empirical methods, USLE Metodology has gave the highest sediment yield in this basin 

as 18,14 ton/yıl/ha. EİEİ I and The Metodology of Gross Erosion Proportions have given the nearest results 1,36 tons / year / ha and 1,92 tons / 

year / ha respectively. 

Keywords: Samsun, Kuşkonağı, Bathymetry  Sediment Yield, USLE 

1. GİRİŞ 

Proje mühendisleri tarafından birçok depolama, su nakli, menfez, çevirme kanalı, sel geçidi ve teras gibi 

tesisler projelendirilip, inşaa edilmektedir. Bu tesislerden özellikle kısmi veya tam depolama fonksiyonu olan 

rezervuarların faydalı ömürleri, dolayısıyla maliyetleri havzadan gelecek sediment miktarı ile çok yakından ilgilidir.  

Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının giderek daraldığı ve su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik 

çalışmaların arttığı günümüzde yapılacak sulama tesislerinin de hem ekonomik ve hem de uzun ömürlü olmasına 

dikkat etmek gerekmektedir. Bunun için yapılacak tesislerin ömürleri ve maliyetleri ile doğrudan ilgili olan sediment 

veriminin gerçeğe en yakın biçimde projelerde yer alması zorunludur. 

Günümüzde tesislerin projeleme aşamasında sediment hesaplamaları bir dizi ampirik formüllerle 

yapılmaktadır. Bu formüller geliştirildikleri ülkelerde yapılan denemelerin sonucuna dayalı olduğundan ülkemizin 

şartlarına uymamaktadır. Bunun sonucu olarak yapılan tesisler ya erkenden işlevlerini yitirmekte ya da gereğinden 

fazla kapasite verildiğinden yüksek maliyetli olmaktadırlar. Her iki halde de yapılan tesisler ekonomik olmamaktadır.  

Sulama tesislerinin, sediment faktörü ile ilgili olanlarının tümünde, mühendislik açısından hatayı en aza 

indirmek için bölgemiz koşullarında sediment araştırmalarına başlama gereği ortaya çıkmıştır.  

Bu araştırma projesinin uygulanması sonucu elde edilecek veriler ile, ileriki yıllarda proje mühendislerinin 

bölgemiz şartlarına daha uygun projelerin yapılması amaçlanmıştır.  

  

                                                           
 

1, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANKARA, demirkiran@tgae.gov.tr 

2 DSİ 7. Bölge Müdürlüğü SAMSUN 

3 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü SAMSUN 
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2. MATERYAL ve YÖNTEM 

1.1. Materyal 

1.1.1 Çalışma Alanı 

Araştırma alanı Orta Karadeniz Bölgesi iç kesiminde, Samsun İli Havza İlçesi Kuşkonağı köyü sınırları 

içerisinde Silcan deresi üzerindeki Kuşkonağı Göleti ve havzası olup deniz seviyesinden ortalama 742 m. kotundadır. 

Gölet Havza İlçe Merkezine 7 km Samsun ilçe merkezine 91 km. uzaklıktadır. Havza büyüklüğü 11,563 km2 dır. 

Göletin maksimum su seviyesi (dolu savak seviyesi) 755.10 m, ölçülen maksimum derinlik 747.85 m ve göletin 

maksimum derinliği 7.25 m dir. Kuşkonağı havzası 4548-4544 kuzey ve 718-724 (utm-km) doğu boylamında yer 

almaktadır. Havzanın topoğrafik haritası Şekil 2.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.1 Kuşkonağı havzası topoğrafik haritası 

1.1.2. İklim Özellikleri 

İklim parametreleri analiz edilerek çalışma alanı arazilerinin toprak-su bütçesi hesaplanmış ve çalışma 

alanının toprak nem ve sıcaklık rejimleri belirlenmiştir. Toprak taksonomisine (Soil taxonomy, 1999) göre yazın, yaz 

gün dönümünden (21 Haziran) sonra toprağın ardışık 45 gün den fazla kuru kalması ve kışın ise yine kış gün 

dönümünden (21 Aralık) sonra ardışık 45 günden fazla toprağın nemli olması nedeniyle nem rejimi xeric’tir. Araştırma 

alanının sıcaklık rejimi; yıllık ortalama toprak sıcaklığı 8 °C’den fazla, 15 °C’den az ve 50 cm’deki yıllık ortalama kış 

ayları toprak sıcaklığı ile yıllık ortalama yaz ayları toprak sıcaklığı arasındaki fark, 6 oC den fazla bulunmuştur. 

1.1.3. Havza Topoğrafik ve Drenaj Karakteristikleri 

Araştırma alanı, 1/25 000 ölçekli SAMSUN F35d3 ve F35d4 paftaları içerisinde yer almakta olup, bütün bu 

özellikler Şekil 2.1’ de verilen aynı ölçekteki topoğrafik haritadan yararlanılarak elde edilmiştir. 

Havzanın alan yükseklik dağılımı haritadan ölçülerek alan-yükselti eğrisi çıkarılmış ve Şekil 2.2’de verilmiştir.   
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Şekil 2.2 Havza Alan-Yükselti Eğrisi 

Yine havzaya ait bazı önemli karekteristikler hesaplanarak aşağıda belirtilmiştir. 

- Havza alanı (A) : 11.563 km2 

- Havza Çevre Uzunluğu : 22.5  km 

- Havza maksimum yüksekliği (hmax)    : 889  m 

- Havza minumum yüksekliği   (hmin)     : 742  m 

- Havza röliefi (r)                : 147 m 

- Havza yöneyi                        : Doğu-Batı 

- Havza ortalama yüksekliği (hort)             : 815.0 m 

- Havza ortalama eğimi (SH) : % 7.1 

  Su Yolu Ölçümleri   

- Ana su yolu uzunluğu (Ls)                    : 10.2 km 

- Toplam su yolları uzunluğu (Lu)                 : 12.2 km 

- Ana su yolu profil ve eğimi (Ss)                                   : % 1 

 

1.1.4. Havzanın Toprak Özellikleri 

Bölgeye ait topografik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda 

araştırma alanında 7 profil açılmıştır. Açılan profillerden bir tanesi diğer profillere benzerlik göstermeleri nedeniyle 6 

profil tanımlanmıştır. Etüd çalışmaları detaylı arazi gözlemleri, grid yöntemi ve burgu yoklamaları ile 

gerçekleştirilmiştir. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuarda 

fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi 

ile 6 farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Bu serilerin toprak taksonomisine (Soil Taxonomy, 1999) ve FAO/ISRIC (2006) 

göre sınıflandırması ve havza içerisindeki alansal dağılımları Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1 Kuşkonağı Havzası toprak serilerinin toprak taksonomisine (Soil Taxonomy, 1999) ve FAO/ISRIC (2006) göre sınıflandırması, alansal ve 

oransal dağılımları 

Seri Adı 
Toprak Taksonomisi (1999) 

FAO/ISRIC (2006) 
Alan 

(Ha) 

Oran 

(%) Ordo Alt Ordo Büyük Grup Alt Grup 

Gölet 
Inceptisol 

Xerept Haploxerept Typic Haploxerept Eutric Cambisol 81.1 7.0 

Doruk Tarla Xerept Calcixerept Typic Calcixerept Haplic Calcisol 90.7 7.8 

Aslançayır 
Entisol 

Orthent Xerorthent Lithic Xerorthent Lithic Leptosol 146.2 12.6 

Bulanık Dere Fluvent Xerofluvent Vertic Xerofluvent Clayic Fluvisol 136.5 11.8 

Imircik 
Vertisol 

Xerert Calcixerert Typic Calcixerert Calcaric Vertisol 157.8 13.6 

Karabük Xerert Haploxerert Chromic Haploxerert Chromic Vertisol 544.0 47.0 

TOPLAM 1156,3 100,0 

742

762

782

802

822

842

862

882

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Y
ü
k
s
e

k
lik

 (
m

) 

Eklenik alan (%)   

889 

hm=810.46 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

293 
 

Gölet Serisi, havzanın doğusunda ve göletin güney batısında yer alan yamaç araziler üzerinde yer 

almaktadır. Hafif dalgalı bir topografyaya sahip olan bu seri orta derin, profil boyunca killi bünyeye sahip topraktır. 

Topraklar genellikle mera ve kuru tarım olarak kullanılmaktadır. Drenajı iyi olup, erozyon derecesi az dır. 

Havzanın güney doğusunda yer alan Doruk Tarla serisi, kireç taşı ve marn ana materyal üzerinde 

oluşmuşlardır. Seri topraklarının büyük bir kısmı kuru tarım olarak kullanılmaktadır. Bu seri toprakları profil içerisinde 

ilk 35 cm’e kadar bünye killi iken, bu derinlikten sonra kil azalma göstererek killi tından kumlu tına kadar 

değişmektedir. Drenajı iyi olup, erozyon derecesi orta dır. 

Aslançayır Serisi toprakların yayılım gösterdiği alanlardan yüzey topraklarında kil içeriği %15’ lere 

ulaşmaktadır. Profil içerisinde özellikle kaba materyal ve kum oranları %70’lere yaklaşmaktadır. Bu durum düşük su 

tutma kapasitesini neden olmaktadır. Bu toprakların genellikle orman ve mera olarak kullanılmaktadır. Aşırı drenaj 

özelliği gösteren bu seri, şiddetli erozyona uğramaktadır. 

Bulanık Dere Serisi toprakların, büyük bir kısmı özellikle su tarımda kullanılmaktadır. Drenaj özelliği zayıf 

olan bu seride erozyon yok denecek kadar azdır. 

Bazik magmatik kayaçlardan oluşmuş ana materyal üzerinde yer alan İmircik Serisi, şişme-büzülme 

özelliğindeki kil içeriği profil boyunca çok fazla oluşu (%58), yaz mevsimlerinde derin ve geniş çatlakların oluşmasına 

neden olmakta. Toprakların su tutma kapasiteleri yüksek olmasına karşın geçirgenlikleri zayıftır. Bu serinin de drenaj 

özelliği zayıf olup, her hangi bir erozyona maruz değildir. 

İnce koluviyal ve bazik magmatik kayaçlardan oluşmuş ana materyal üzerinde yer alan Karabük Serisi, 

İmircik Serisinde olduğu gibi yüksek kil içeriğine sahip topraklardan meydana gelmişlerdir. Toprakların su tutma 

kapasiteleri yüksek olmasına karşın bunlarda da geçirgenlik düşük, drenajları zayıftır. Drenaj özellikleri zayıf olan bu 

serinin, erozyon derecesi şiddetlidir. 

Tüm bu çalışmalar sonucu, hazırlanmış olan havza toprak haritası Şekil 2.3 ‘de verilmiştir. 

 

Haritalama Lejantı ve Fazları 

Eğim (%) Üst Toprak Tekstürü Toprak Derinliği (cm) Drenaj 

A- düze yakın0-2 1- Kil (C) d1- Çok sığ (0-20) İ: iyi 

B- hafif 2-6 2- Kumlu kil tın (SCL) d2- Sığ (20-50) O: orta 

C- orta 6-12 3- Kumlu kil (SC) d3- Orta derin (50-90) Y: yetersiz 

D- dik  12-20 4- Kumlu tın (SL) d4- Derin (90+) A: Aşırı 

E- çok dik 20+ 5-Kil tın (CL) Haritalama Birimi: Ka1. Ad4y 

Ka: Toprak Seri sembol (Karabük serisi) 

1: Üst toprak tekstürü 

A: Eğim sınıfı 

d4: Derinlik sınıfı 

y: Drenaj sınıfı 

  

Şekil 2.3 Kuşkonağı Göleti Havza toprak haritası  
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1.1.5. Havzanın arazi kullanma ve bitki örtüsü durumu 

Araştırmanın başladığı tarihten bugüne değin ürün deseninde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Arazi 

kullanma durumu ve yüzdeleri Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.2 Havza Kuşkonağı Göleti Havzası arazi kullanma durumu 

Arazi Kullanma Durumu ve Bitki Örtüsü 
Alan 

Km2 % 

Tarım Arazisi 6.200 53.62 

Çayır-Mera 0.433 3.74 

Orman-Fundalık 4.335 37.49 

Tarım Dışı Alanlar 0.595 5.15 

2.2. Metot 

2.2.1. Batimetrik Ölçümlerle Havza Sediment Veriminin Belirleme 

Bu yöntemde temel amaç, göletlerin bir birini takip eden iki zaman aralığında gölette biriken sediment 

miktarının belirlenmesine dayanır. Bu amaçla, belirli bir gölet su kotu için aktif hacim 5 yıllık bir zaman aralığında 

belirlenerek, aktif hacmin azalmasına bağlı olarak sediment birikimi saptanmıştır.  

Göletlerin ilk batimetrik çalışmalarında, konumlandırma cihazı olarak, Lazer Konumlandırma Sistemi (LKS) 

kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında öncelikle LKS yardımıyla göletlerin sınır değerlerinin koordinatları (X,Y) olarak 

toplanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında LKS., echo-sounder (ES) ve bilgisayar ekipmanı eş zamanlı olarak 

kullanılmış ve göletlerde ölçüm noktalarına ait koordinat ve derinlik değerleri (X,Y,Z) toplanmıştır. Göletlere ait 

çıkarılmış olan koordinat ve derinlik değerleri (X,Y,Z), herhangi bir CBS yazılımında değerlendirilmiş, gölet tabanının 

her noktası için bir değer türetilmiştir. Bu değerlerin elde edilmesinde Doğrusal Üçgenleme Yöntemi kullanılmıştır. 

Heinemann ve Dvorak (1963), Küçük rezervuarlarda hacimsel hesaplamalar ilgili bildirilerinde Simpson 

kuralını Eşitlik 3.1’de açıklamıştır. 

V = 1/3 h [A0 + An + 4 (A1 + A3 +…….+ An-1 ) + 2 (A2 + A4 +………+ An-2 )]  

V : Hacim (m3), 

A : Konturların alanları (m2), 

h : Konturlar arası yükseklik farkı (m) 

İkinci batimetrik ölçümlerde LKS yerine Global Positioning System (GPS) kullanılmıştır. Kullanılan 

konumlandırma cihazının hassasiyeti 0.5 m. nin altındadır. 

İkinci ölçümlerde de aynı yöntem takip edilerek, göletlerin aktif su hacimleri hesaplanmıştır. Aynı su 

seviyesine bağlı olarak hesaplanmış aktif su hacmindeki azalma yardımıyla, göletlerde biriken sediment miktarları m3 

olarak hesaplanmıştır.  

2.2.2 Brüt erozyon nisbeti yöntemiyle sediment miktarının hesaplanması  

Bir su toplama havzasında meydana gelen yıllık toprak erozyonu miktarına brüt erozyon denir. Brüt 

erozyon bütün erozyon çeşitlerini içermektedir.  Brüt erozyonun iklim, toprak, topoğrafya, arazi kullanımı ve bitki 

örtüsünün durumuna bağlı olarak yıldan yıla değişen miktarlardır.  

Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü birçok gölet için sediment verimini Toprak Bentler kitabında belirtilen 

şekliyle brüt erozyon nisbeti yöntemiyle hesaplamaktadır. Bu metoda göre yıllık sediment verimi havza büyüklüğü, 

toprak grupları ve toprak işleme durumlarının bir fonksiyonu olarak belirlenmektedir. Yöntem aşağıdaki eşitlikle ifade 

edilmiştir. 

YSV=A x BEM x SİO 

YSV; Yıllk Sediment Verimi, m3/yıl 

A     ;Havza Alanı, da 

BEM ;Toprak Grubu ve Toprak İşleme Durumuna Göre Brüt Erozyon miktarı, m3/da 

SİO ;Sediment İletim Oranı 

2.2.3 Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği (USLE) İle Sediment Miktarının Hesaplanması 

Yağışlara bağlı olarak bir tarım arazisinden yüzey veya oluk erozyonuyla kaybolabilecek toprak miktarını 

tahminde kullanılan Üniversal Denklem (USDA, 1978); 

A=R x K x L x S x C x P     

Bu eşitlikte; 
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A:Bir tarım arazisinden oluşması muhtemel toprak kaybı, ton-m/ha 

R:Yağış erozyon indisi 

K:Toprakların erozyona duyarlılık faktörü 

L:Eğim uzunluğu faktörü 

S:Eğim derecesi faktörü 

C:Bitki amenajmanı faktörü 

P:Toprak muhafaza tedbirleri faktörü 

L ve S faktörleri ise aşağıda verilen birleştirilmiş LS denklemi yardımıyla havza için hesapla bulunabilmektedir. 

LS=√ *(1.36+0.97*S+0.138*S2) 

L : eğim uzunluğu (m.) 

S : ortalama eğim (%) 

2.2.4 EIEI I. Eşitliği ile havza sediment miktarının hesaplanması 

EIEI Genel Müdürlüğü’nce 1966-1975 yılları arasında 56 istasyonda yürütülen sediment çalışmalarının 

değerlendirilmesi sonucu havza alanı-yıllık sediment verimi arasında logaritmik bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon 

katsayısı 0.87 olan bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilmiştir (Sevinç, 1993). 

Log Qs=-0.97688+1.10309 log A 

Burada; Qs:Yıllık ortalama sediment miktarı x 103, ton/yıl 

A:Drenaj alanı (km2) 

3. BULGULAR 

3.1. Hacimsel Farklılıktan Havza Sediment Veriminin Belirlenmesi 

Kuşkonağı havzası Göletindeki sediment miktarını belirlemek için batimetrik çalışma ile göl aynasının 

koordinatları ve X, Y ve Z derinlik değerleri belirlenmiştir. Ölçümde elde edilen X, Y ve Z değerleri uygun bir CBS 

yazılımında değerlendirilerek göletin eş derinlik haritaları çıkarılmıştır. 

1985-2006 Yılları Değerlendirmesi 

 Yapılan hesaplamalara göre gölette biriken sediment miktarı proje başlangıcından 2006 yılına 

kadar ki 21 yıllık dönemde 25.597 m3.olarak bulunmuştur. Bu süredeki yıllık sediment miktarı ise 1.219 m3/yıl’dır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucu, göletin 2006 yılı batimetrik haritası hazırlanarak Şekil 4.1’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1 Göletin 2006 yılı batimetrik haritası  

 

100/L
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2006-2011 Yılı Değerlendirmesi  

Kuşkonağı Göletindeki batimetrik çalışmalar, su kotunun dip savak seviyesinde olması nedeniyle taban 

haritası mevcut duruma göre çıkarılmıştır. Yapılan ölçümlerde gölet tabanı, dip savak kotunun yaklaşık 1 m. altında 

yer almakta ve ölçüm yapılan alanda yatay bir düzlem oluşturmaktadır (Şekil 3.2). Yapılan ölçümlerin 

değerlendirilmesi sonucu, dip savak kotunun altındaki su miktarı 6.590 m3 ‘tür.  

2006 Yılında yapılan değerlendirmeler sonucu, 1985-2006 yılları arası gölette biriken sediment miktarı 

25.597 m3 olarak bulunmuştur. Sedimantasyon sonucu projenin başlangıcından 2006 yılına kadar ölü hacim 

miktarındaki azalma dikkate alındığında, o tarih itibariyle göletin ölü hacmi, 40.000 – 25.597 = 14403 m3  ‘tür. 2006 

Yılındaki ölü hacimden, şu anki ölü hacim miktarı çıkarıldığında 2006-2011 yılı arası gölette biriken sediment miktarı 

belirlenmiş olur. 

 

 

Şekil 3.2 Kuşkonağı Göletinin Dip Savaktan İtibaren Çıkarılan Batimetrik Haritası (2011) 

Sonuç olarak; son 5 yılda (2006-2011) gölette biriken sediment miktarı 14.403-6.590 = 7.813 m3  ‘tür. Yıllık 

sediment birikimi ise 1.562,6 m3/yıl ‘dır.  

Projenin başlangıcından beri, gölette biriken sediment miktarı 25.597 + 7.813 = 33.410 m3 olup, genel 

olarak yıllık sediment miktarı 1.285 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. 

3.2 Brüt erozyon nisbeti yöntemiyle havzanın sediment verimi 

Kuşkonağı Gölet havzası için sediment verimi brüt erozyon nisbeti yöntemine göre aşağıdaki eşitliğe göre 

hesaplanmıştır.  

YSV= A x BEM x SİO 

Ziraat Arazisi  

Alan(A)                         = 6.200 km2 

Arazi Özellikleri             : kuru tarım 

Toprak Grubu                : d 

Brüt sediment nispeti     : 0,64 m3/da 

Sediment ulaşım nispeti : 0,20 

Yıllık Sediment verimi   = 793,60 m3/yıl 

Mera-Çayır Arazisi  

Alan(A)                         = 0.433km2 

Arazi Özellikleri             : zayıf mera-çayır 

Toprak Grubu                : d 

Brüt sediment nispeti     : 0,64 m3/da 

Sediment ulaşım nispeti : 0,20 

Yıllık Sediment verimi   = 55,42 m3/yıl 

Orman Fundalık Arazisi  

Alan(A)                         = 4.335 km2 

Arazi Özellikleri             : Zayıf Orman Fundalık 

Toprak Grubu                : d 

Brüt sediment nispeti     : 0,64 m3/da 

Sediment ulaşım nispeti : 0,20 

Yıllık Sediment verimi   = 554,88 m3/yıl 

Tarım Dışı Arazi  

Alan(A)                         = 0.595 km2 

Arazi Özellikleri             : Bitki Yoğunluğu az, çıplak arazi 
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Toprak Grubu                : d 

Brüt sediment nispeti     : 0,64 m3/da 

Sediment ulaşım nispeti : 0,20 

Yıllık Sediment verimi   = 76,16 m3/yıl 

Yıllık sediment Verimi(m3)= 793,60+55,42+554,88+76,16=1.480,06 m3/yıl 

Brüt erozyon nisbeti yöntemine göre gölete 26 yılda birikmesi muhtemel sediment miktarı 38.481,66 m3 

olarak hesaplanmıştır.  

3.3 Üniversal toprak kaybı eşitliği (USLE) ile havzanın sediment verimi 

USLE Eşitliğinde yer alan K faktörünün belirlenmesi için, havza topraklarından örnekleme yapılarak 

laboratuarda gerekli analizler yapılmıştır. L faktörüne esas olan eğim uzunluğu (I) değeri topoğrafik haritadan kontur 

ekstrem yöntemiyle ve S faktörü gölet projesinde belirlenen eğim derecesi değerinden elde edilmiş diğer faktörler 

ise yerel araştırma sonuçlarından ve yabancı literatürlerden elde edilmiştir. 

Havzanın Yağış Erozyon İndisi ( R ) değeri Oğuz ve ark., 2006 tarafından Samsun ili için belirlenmiş olan 

75,49 değeri alınmıştır.   

Havza için K faktörünün belirlenmesi 

Havzanın toprak haritası dikkate alınarak farklı haritalama ünitelerini temsil edecek noktalardan toprak 

örnekleri alınmış ve laboratuvarda analiz edilmiştir (Tüzüner, 1990). Toprak analizleri sonucu Kuşkonağı Havzasının K 

değeri 0,26 olarak belirlenmiştir. 

Havza için C faktörünün belirlenmesi 

Arazi kullanım ve bitki örtüsü durumuna göre havza için alansal ağırlıklı bir değer havzada uygulanan 

buğday için 0,32, mısır için 0,24, ayçiceği için 0,32, tarım dışı alanlar için 1,00, mera için 0,1 ve orman için 0,001  

alınmıştır (Oğuz ve ark., 2006) (USDA, 1978).  

C=(2,481*0,32)+(2,066*0,32)+(1,653x0,24)+(0,433*0,1)+(4,335*0,001)+(0,595*1,00)/11,563 

Havzanın arazi kullanım ve bitki örtüsü durumuna göre ağırlıklı ortalama C değeri 0,22 dir. 

Havza için LS faktörünün belirlenmesi 

Havzanın ortalama eğim uzunluğu topoğrafik haritadan kontur-ekstrem yöntemiyle yapılan ölçümler 

sonucu yapılan hesaplamalar sonucu eğim uzunluğu (L) değeri 191 m bulunmuştur. Havza ortalama eğimi (S) 0,071 

bulunmuştur. İlgili eşitlik kullanılarak havzanın LS değeri 21,01 bulunmuştur. 

Herhangi bir fiziksel önlem alınmadığından havza için P faktörü değeri 1 alınmıştır.  

Sonuç olarak; 

A=75,49 x 0,26 x 21,01 x 0,22 x 1= 90,72 ton/ha/yıl 

Havzanın gelebilecek en yüksek sediment değeri 104.900 ton/havza/yıl dır. Gölet tabanından alınan 

sediment örneklerinin ortalama hacim ağırlığı 1.5 g/cm3 olarak belirlenmiştir. Buna göre; 26 yılda havzadan 

gelebilecek en yüksek sediment verimi 1.818.259 m3 dür. 

Sediment iletim oranı: Toprak kaybından yola çıkarak sediment veriminin bulunabilmesinde pek çok 

ampirik  yöntem vardır. Boyce, sediment iletim oranını havza alanının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki eşitlikle 

açıklamıştır (Julien, 1995). 

SDR=0.41A-0.3 

SDR= Sediment iletim oranı 

A=Havza Alanı(km2) 

Sediment iletim oranı bu durumda 0.20 olarak bulunmuştur. Bu durumda gölete ulaşacak sediment miktarı 

13.987 m3/yıl dır. 

3.4 EİEİ I eşitliği ile havzanın sediment verimi 

 Havza alanı aşağıdaki formülde yerine konularak sediment verimi hesaplanmıştır. 

Log Qs= - 0,97688 + 1,10309 Log 11,563 = 0,196 

Qs=1.57 x l03 =1.570 ton/yıl  

EİEİ I eşitliği yardımıyla, 26 yılda oluşacak sediment verimi ise 40.809 ton dur. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Göletin inşa edildiği 1985 yılından echo-sounder ile ölçüm yapılan 2011 yılına kadar geçen 26 yıllık 

dönemde toplam 33410 m3, yıllık olarak da 1.285 m3/yıl/km2 sediment birikmiştir.  

Ele alınan ampirik yöntemler ile ölçmeyle bulunan değerler karşılaştırıldığında en yakın sonucu Brüt 

Erozyon Yöntemini ve EİEİ I Eşitliği vermiştir. Demirkıran ve Köşker (2007) yürütmüş oldukları benzer çalışmada, 

Güvenç Gölet havzası sediment veriminde kullanılabilecek en uygun ampirik yöntemin EİEİ I yaklaşımı olduğunu, 

doğrudan uygulamada kullanılması için daha emniyetli yöntemler olarak da USLE ve MUSLE’nin kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. USLE yaklaşımı Kuşkonağı havzasında iyi sonuçlar vermemiştir. Yukarıda bahsedilen yöntemlerin 

bölgesel olarak uygulanabilirliğini ortaya koymak için, bu tür araştırmaların yaygınlaştırılarak yapılması 

gerekmektedir. 

Doğrudan elde edilen sonuçlar, göstermektedir ki, havzada 26 yıllık süre boyunca erozyon devam 

etmektedir. Erozyonda en etkili parametreler, havzanın bitki örtüsü durumu ve jeomorfolojik karekteristikleri ile yağış 

durumudur. Havzaya baktığımızda, tarım arazilerinim % 53.62 ile büyük bir bölümü kapladığı görülmektedir. Yapılan 

kuru tarım sisteminde ise toprak koruma yapılmaksızın geleneksel tarım yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 537.49’luk bir 

oranla orman-fundalıklar gelmektedir. Ancak bu alanlarda zayıf veya bozuk orman niteliğindedir. Çayır ve mera 

alanlar ise kalite bakımında oldukça kötü durumda olup, yoğun otlatma baskısı altındadır. Tüm bunlardan dolayı 

erozyonu önlemede bitki örtüsü faktörü oldukça yetersiz görünmektedir. Bu nedenle havza yönetim planlamasının 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bitki örtüsünün korunmasına yönelik, özellikle meyilli bölgelerin teraslandırılması veya çayıra 

dönüştürülmesi, her arazinin yeteneğine uygun olarak kullanılması, meraların iyileştirilmesi büyük önem 

kazanmaktadır. 

Yapılan etütlerde havzanın % 59,6 sını oluşturan Aslançayırı ve Karabük Serilerinde şiddetli erozyon olduğu 

görülmüştür. Toprak işleme teknikleri göz önüne alındığında, bu sonuç, özellikle bu alanlarda eğime dik sürümlerin 

ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur.  

Havza ortalama eğimi % 7.1 olmakla beraber, 970 ha’lık (%83.9) bir alanda eğim % 0-8 arasındadır. Bu 

nedenle bu alanlarda arazilerde eğim yönüne dik olacak şekilde belirli aralıklarla düzenlenmiş teras veya seki denilen 

toprak sedde ve kanallar yapılabilir. Yine hem suyun tutulması hemde sediment önlemede yer yer çevirme kanalları, 

tersip bendleri, taşkın seddeleri, çalı çitler, ağaç ve taş kaplamalar gibi fiziki yapılar yapılmalıdır.  
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İZMİR İLİNDE TESİS EDİLEN YAPAY SULAK ALANLARIN GİDERİM PERFORMANSLARI 

Z.Lamia BİLİR1  Selçuk GÖÇMEZ2  Yıldırım KAYAM1 

ÖZET 

İzmir İli Torbalı İlçesi Çakırbeyli ve Korucuk Köylerine; Menemen İlçesi Çukurköy’e tesis edilmiş olan üç yapay sulak alanda yürütülen 

araştırma 2005 yılında başlatılmış, 2009 yılında sona ermiştir. Çalışmalar her üç tesisin giriş ve çıkışından su örneği alınarak ve laboratuvar analizleri 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Alınan örneklerde Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Askıda Katı Madde (AKM), Toplam 

Azot (TN) ve Toplam Fosfor (TP) analizleri yapılmış ve tesislerin giderim performansları saptanmıştır. Bu tesislerin giderim performanslarının 

ortalama değerleri Torbalı-Çakırbeyli’de KOİ %64,1; BOİ %74,1; AKM %73,7; TN %38,0; TP %50,5 olarak saptanmıştır. Torbalı-Korucuk’ta ise dört 

yıllık performans ortalaması alınmıştır. Sistem tıkanıklığından dolayı 2007 yılında örnek alınamamıştır. Buna göre KOİ %64,2; BOİ %72,7; AKM 

%80,9; TN %29,2 ve TP ise %40,8 olarak saptanmıştır. Menemen Çukurköy tesisinde ise, vetiveria zizanioides bitkisinin kullanıldığı havuzun 2007, 

2008 ve 2009 yıllarının ortalama giderim performansları KOİ %58,1; BOİ %64,0; AKM %82,0; TN %33,5 ve TP %30,6’dır. Bu tesisin phragmites 

australis kullanılan havuzunun üç yıllık giderim ortalaması KOİ %58,3; BOİ %63,0; AKM %82,4; TN %32,8; TP %28,6’dır. Sulama suyu açısından 

yapılan değerlendirmelerde; sistemden çıkan suyun alkalilik açısından herhangi bir sorun teşkil etmediği, ancak tuzluluk açısından giderimin yeterli 

olmadığı ve çıkış sularının T3 sınıfında olduğu saptanmıştır 

Anahtar Kelimeler: İzmir, atıksu, doğal arıtma, yapay sulak alan, performans, Türkiye  

ABSTRACT 

MONITORING AND EVALUATING THE PERFORMANCES OF CONSTRUCTED 

WETLANDS ESTABLISHED IN IZMIR PROVINCE 

This research was carried out for different constructed wetlands established in Çakırbeyli and Korucuk villages of Torbalı district and 

Çukur village in Menemen district between years of 2005-2009. The studies were conducted by taking and analyzing samples from both of 

influent and affluent waters of all three facilities. In samples taken, Chemical Oxygen Demand, Biological Oxygen Demand, Total Suspended Solids, 

Total Nitrogen and Total Phosphorus analyzes were performed, and based on the analyses, the performances of the facilities have been identified. 

The performance values of 5-years averages for Çakırbeyli were determined as COD %64,1; BOD %74,1; TSS %73,7; TN %38,0; TP %50,5, and 4-

years averages for Korucuk were determined as COD %64,2; BOD %72,7; TSS % 80,9; TN %29,2; TP % 40,8. In Çukur village, two different wetland 

plants tested and their performance values identified individually for 3-years averages. For vetiveria zizanioides performance values were found as 

COD %58,1; BOD %64,0; TSS %82,0; TN %33,5; TP %30,6, and for phragmites australis the values were found as COD %58,3; BOD %63,0; TSS 

%82,4; TN %32,8; TP %28,6. In the evaluation in terms of irrigation water, it has determined that the treated waste waters are not some problems 

for alkalinity, but in terms of salinity, the treated waters have not sufficient for irrigation discharge water quality with S3 classes. 

Keywords: İzmir, wastewater, natural purification, constructed wetlands, performance, Turkiye, 

1.GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki hızlı artışa paralel olarak kent hizmetlerinin büyük bir hızla büyümesi sonucu oluşan 

evsel ve endüstriyel kökenli atıksu miktarı da hızla artmıştır. Bu suların çevreye bırakılması çok önemli çevre ve sağlık 

sorunlarını da beraberinde getirmiştir.  

Evsel atıksu yönetimini benimseyen ECOSAN (Ecological Sanitation) yaklaşımına göre, evsel atıksu bir 

kirletici değil yeniden değerlendirilerek kullanılabilecek bir kaynaktır. (Baykal ve Allar, 2007). Türkiye içme ve 

kullanma suyu bakımından kısıtlı kaynaklara sahip olduğundan evsel atıksularımızın planlı olarak arıtılması gereklidir 

(Öztürk, 2006). Türkiye’de kanalizasyon şebekesine deşarj edilen 2,77 milyar m3 atıksuyun 1,68 milyar m3'ü atıksu 

arıtma tesislerinde arıtılmaktadır. Arıtılan atıksuyun %58,5'ine biyolojik, %28,3'üne fiziksel ve %13,2'sine ileri arıtma 

uygulanmaktadır. Arıtılmayan evsel atık sular en yakın alıcı su ortamına verilmektedir. Bu tür alıcı ortamların 

bazılarının içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılması, su kaynaklarının kirlenmesi ve kısıtlanmasına neden 

olmaktadır. Atıksu arıtım tesisleri, işletme ve bakım giderleri yanında, yapım maliyetinin yüksek olması açısından da, 

büyük yatırımlar gerektirmektedir. Sınırlanmış yerel bütçeler ve yetersiz deneyim, gelişmekte olan ülkelerde, atıksu 

arıtım tesislerinin uygun işletilememesi ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, düşük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim 

yerlerinde, daha basit ve düşük maliyetli, merkezi olmayan sistemler kullanılmalıdır  
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ABD Çevre Koruma Ajansı çalışmalarına göre, merkezi olmayan atıksu yönetim sistemleri, düşük nüfuslu 

yörelerde merkezi sistemlere kıyasla, maliyet etkinliği daha yüksektir. Ancak, merkezi olmayan sistemlerin etkinliği, 

düzenli denetim ve bakımın sağlandığı bir yönetim programının oluşturulmasına bağlıdır. Merkezi olmayan 

sistemlerin etkili şekilde kullanımı sayesinde arıtılmış atıksular, kendi doğal su yatağına geri boşaltılır (US EPA, 1998). 

Gelişmekte olan ülkeler için, çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen, 70’den fazla farklı sistem mevcuttur. Yapay sulak 

alanlar, yapım maliyeti ucuz oluşu nedeni ile gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktadır. 

Yapay sulak alanlar konvansiyonel arıtım sistemleri ile kıyaslandığında, besin tutma kapasitesi yüksek, 

prosesi istikrarlı, işletim şartları basit, enerji ihtiyacı az, yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve çamur üretimi yok 

denecek kadar azdır. Yapay sulak alanlarda bulunan bitkiler, mikroorganizmalar ve toprakla beraber atıksudaki 

maddeler arasındaki etkileşimler kompleks mekanizmalar olsa da bu sistemlerin işletimi konvansiyonel sistemlere 

göre daha kolaydır. Ancak, yapay sulak alanların tasarımı ve inşası tahmin edilenden daha fazla mühendislik birikimi 

gerektirir. Günümüzde özellikle ABD’de daha önce kurutulan ve “Wetland” olarak ifade edilen sazlık ve bataklık 

alanların kirleticileri yok etme özelliği ve eko-sistem içindeki önemi yeni fark edilerek, bunların günümüzde yeniden 

yapay olarak inşasına başlanmıştır. Diğer taraftan, ekolojik bir arıtma sistemi olarak da tarif edilen bu sistemlerin 

oluşturduğu ortamlarda mikro organizmalardan kuş türlerine kadar birçok canlı da yaşam olanağı bulmaktadır. Yapay 

sulak alanlardan yüksek arıtma verimi sağlanabilmesi için sistemi oluşturan birimlerin ve bu birimlerin bütünleşmiş 

ekolojilerinin iyi kavranması gerekir. Sulak alanların ekolojisini ve karakterini; iklim, akış hidroliği, proses, bitki türleri ve 

atıksu karakteristikleri (substrat türü ve konsantrasyonu gibi) belirler. Yapay sulak alanlarda uygulanan arıtma 

mekanizmaları doğal sucul sistemlerde zaten gerçekleşen mekanizmalardır. Doğal sulak alanlar ile yapay sulak 

alanlar arasındaki temel fark; mühendislik tasarımları sonucu oluşan yapay sulak alanlarda sistem kontrolünün daha 

fazla olmasıdır (Çiftçi ve ark., 2007). Çevredeki doğal malzeme kullanılarak ihtiyaç büyüklüğünde hazırlanan 

havuzlarda atık suyun filtre edilmesi ve yetiştirilen sulak alan bitkileri ile suyun arıtılması esasına dayanan bu sistem, doğal 

yapının küçük taklitleridir.  

Fosseptik çıkışlı atık sular arıtılmak üzere yüzeyaltı yatay akışlı yapay sulak alanlara verilmelidir. Ülkemizde 

yatay akışlı yapay sulak alanların yaygınlaşmaya başlaması nedeniyle bu sistemlerin izlenmesi ve başarılarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, yapay sulak alanlara giren atıksuyun ve çıkan arıtılmış suyun kirlilik 

parametreleri ile mevsimsel sıcaklık değişimlerine bağlı arıtım performansları ve sulama suyu olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma İzmir İlinde Torbalı İlçesine bağlı Çakırbeyli ve Korucuk köyleri ile Menemen İlçesine bağlı 

Çukurköy’de yapılmıştır. 

Araştırma yapılan doğal arıtma sistemlerinin tasarım parametreleri Çizelge 1, 2 ve 3’de, tesislerin genel 

görünüşleri Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Torbalı-Korucuk arıtma tesisinin özellikleri 

Tesis adı Köy nüfusu 
Tesis alanı 

(m2) 

Eğim 

(%) 

Dolgu 

materyali 

Kullanılan 

bitki 

Hidrolik 

yükleme hızı 

(m3/m2)/gün 

Hidrolik 

alıkonma 

süresi 

(gün) 

İzmir-Torbalı 

Korucuk 
1095 1425 1.0 Çakıllı kum 

Phragmites 

australis 
0.046 5.32 

 

Şekil 1. Korucuk arıtma tesisi 
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Çizelge 2. Torbalı-Çakırbeyli arıtma tesisinin özellikleri 

Tesis adı Köy nüfusu 
Tesis alanı 

(m2) 

Eğim 

(%) 

Dolgu 

materyali 

Kullanılan 

bitki 

Hidrolik yükleme hızı 

(m3/m2)/gün 

Hidrolik alıkonma 

süresi 

(gün) 

İzmir Torbalı 

Çakırbeyli 
772 611 1.0 Çakıllı kum 

Vetiveria 

zizanioides 
0.076 3.17 

 

Şekil 2. Çakırbeyli arıtma tesisi 

 

Çizelge 3. Menemen-Çukurköy arıtma tesisi özellikleri 

Tesis adı Köy nüfusu 
Tesis alanı 

(m2) 

Eğim 

(%) 

Dolgu 

materyali 

Kullanılan 

bitki 

Hidrolik yükleme hızı 

(m3/m2)/gün 

Hidrolik alıkonma 

süresi 

(gün) 

İzmir 

Menemen 

Çukurköy 

800 
İki havuz 

(600+600) 
0.6 B tipi çakıl 

Phragmites 

australis 

Vetiveria       

zizanioides 

0.040 5.00 

 

Şekil 3. Çukurköy arıtma tesisi (Genel görünüş) 
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Şekil 4. Çukurköy arıtma sistemi ( Phragmites australis) 

 

Şekil 5. Çukurköy arıtma sistemi ( Vetiveria zizanioides) 

Tesislerde Phragmites australis ve Vetiveria zizanioides, bitki materyalleri kullanılmıştır. Phragmites australis; 

gümüş-kahve ve mor renkli çiçekleri olan bitki 150-300 cm uzunluğunda ve uzun saplıdır. Bitki, mızrak şeklinde, mavimsi 

ve yeşil renklidir. En fazla 100 cm uzunluğunda yaprakları vardır. Bitki kök bölgesine oksijen iletiminde oldukça 

etkilidir. Bitkinin çok kuvvetli bir rizom kök sistemi vardır. Rizomları yatay olarak gelişme özelliğine sahip olup, her yıl 

100-200 cm. kadar uzayabilme özelliğinden dolayı sulak alanlarda yaygın olarak kullanılırlar. Sıcağı çok sever buna 

karşın dona dayanıklıdır. Doğrudan gelen güneş ışığından hoşlanmaz ve organik madde miktarınca zengin nemli 

topraktan hoşlanır. Tuza karşı dayanıklı olup yabani yaşam değeri zayıftır. Süpürge otu ve kamış olarak da bilinir. 

Vetiveria zizanioides; buğdaygiller familyasından bir bitki türüdür. Saz görünümlü bitkinin uygun şartlarda boyu 2 m 

ye kökleri ise 3-4 m’ye inebilir. Saç görünümlü, dikey olarak, masif bir şekilde inen kökleri bilinen iyi yüzey tutucu 

bitkilerden biri olarak tanımlanmasını sağlar. Kardeşlenme yeteneği yüksektir. Saçak köklüdür ve yumak oluşturan 

kökleri uygun koşullarda 3 m derinliğe kadar gider. Yaprakları ortalama 75 cm uzunluğunda, 8 mm genişliğinde, ince 

uzun görünümlü ve tüysüzdür. Yaprak kenarları kesicidir. Çiçekleri erguvan-bordo renginde, salkım şeklindedir ve 

çiçek sapının ucunda toplanmıştır. Tropikal bir bitkidir ve Hindistan’ın doğal bir bitkisidir ancak şu anda dünyada pek 

çok çevre sorununun çözümüne basit, ucuz ve etkin çözümler sunan küresel bir bio-teknoloji sisteminin öznesidir. 

Türkiye'de Ege Bölgesinde yetiştirilmektedir. Üç aylık yağışlı bir sezona ihtiyaç duymaktadır. Saçak köklü ve kuvvetli 

bir kök yapısına sahip olduğu için yapay sulak alanlarda kullanılması önerilmektedir. Ortalama sıcaklık 18-250C, en 

düşük sıcaklık -150C, en yüksek sıcaklık 480C ve hızlı büyüyebilmesi 250C sıcaklık istemektedir. 

Bu araştırmada, arıtma tesislerinin giriş ve çıkış yapılarından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma 

ve Analiz Metotları Tebliğinde belirtildiği üzere alınan su örnekleri uygun şartlarda ve en kısa zamanda laboratuvara 

getirilerek APHA-AWWA-WPCF (1995), Standart Metodlara göre AKM, TN, TP, BOİ5, KOİ gibi kirlilik parametrelerinin 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

303 
 

yanında sulama suyu kalitesi de incelenmiştir. Arıtım sistemlerine ilişkin veriler, sisteme giren atıksuyun kirlilik 

parametrelerine karşılık, çıkan arıtılmış suyun içerdiği kirlilik parametrelerinin yüzdesel giderim performansının 

hesaplanması ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (Resmi Gazete, 

13.12.2004/25687 Tablo 21.5 Değiştirilmiş 13.02.2008 /26786 Tablo 21.5), “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller 

Tebliği” (Resmi Gazete, 20.03.2010/27527 Tablo E 7.1–2), “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım 

Kriterleri” ne göre yapılmıştır (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Arıtılmış atıksuların geri kullanım kriterleri 

(Resmi Gazete, 13.12.2004/25687 Tablo 21.5 Değiştirilmiş 13.02.2008 /26786 Tablo 21.5 ) ve Atıksu Arıtma Tesisleri 

Teknik Usuller Tebliği (Resmi Gazete, 20.03.2010/27527 Tablo E 7.1–2) 

KOİ (mg/l) 180 

BOİ5 (mg/l) 75 

AKM (mg/l) 200 

pH 6-9 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Projede yer alan yapay sulak alan sistemlerinin giriş ve çıkış suyu deneme yılları ortalama analiz sonuçları; 

ortalama, en yüksek ve en düşük giderim verimleri Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’de verilmiştir. Arıtmaların çıkış 

sularının sulama suyu kalitesi bakımından T3A1 sınıfında yer aldığı görülmüştür. 

Korucuk Köyünde zeytinyağı üretimi yapılmakta ve karasu olarak adlandırılan atıklar fosseptiğe gelmekte 

idi. Bu atıkların tesise gelmemesi için muhtarlık tarafından ayrı bir hat döşenmiş olup karasuyun kanalizasyona 

karışması yıllar bazında azalmıştır. Korucuk arıtma tesisine giriş suyu gelmediğinden 2007 yılında örnek alımı 

yapılamamıştır. 

Çizelge 5. Korucuk arıtma tesisinde atıksuyun giriş ve çıkışındaki kirlilik parametrelerinin ortalama analiz sonuçları (mg/l) 

YILLAR 
KOİ BOİ AKM TN TP 

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

2005 439,56 156,11 258,89 88,22 112,56 27,11 87,33 62,22 4,71 2,43 

2006 427,80 95,20 247,00 60,40 183,00 26,20 60,40 41,60 4,00 1,14 

2008 339,33 167,33 213,89 56,44 98,11 11,67 85,67 60,56 8,90 6,45 

2009 224,89 78,11 148,44 36,11 49,67 9,44 66,13 46,88 8,07 6,76 

Çizelge 6. Korucuk tesisinde kirlilik parametrelerinin giderim verimleri (%) 

Tesis Adı Yıllar 

Giderim 

verimleri KOİ BOİ AKM T.N T.P 

İzmir 

Torbalı 

Korucuk 

2005 

Ortalama 63,1 66,2 69,3 29,1 46,1 

En yüksek 81,8 91,1 90,4 64,9 82,5 

En düşük 39,5 27,8 27,6 4,3 26,1 

2006 

Ortalama 76,6 75,2 86,7 28,7 72,0 

En yüksek 82,6 84,0 95,2 53,8 86,5 

En düşük 66,8 69,7 73,6 7,5 60,4 

2008 

Ortalama 51,6 74,2 86,3 29,0 29,8 

En yüksek 72,7 85,7 94,9 58,1 69,7 

En düşük 36,8 60,4 67,5 6,7 1,1 

2009 

Ortalama 65,6 75,0 81,1 29,8 15,3 

En yüksek 81,7 90,0 96,5 46,5 38,1 

En düşük 49,7 68,2 35,3 22,4 4,8 

Araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına göre, Korucuk köyünde kurulmuş olan sistemin dört yıllık 

ortalama giderim verimleri KOİ %64,2, BOİ %72,7, AKM %80,9, TN %29,2 ve TP’da %40,8 olarak saptanmıştır. Tuzluluk 

açısından ise çıkış suyunun ortalama Elektriksel İletkenlik değeri (E.C) 1559 (ds/M) dir (T3). 
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Çizelge 7. Çakırbeyli arıtma tesisinde atıksuyun giriş ve çıkışındaki kirlilik parametrelerinin ortalama analiz sonuçları (mg/l) 

YILLAR 
KOİ BOİ AKM TN TP 

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

2005 278,60 95,30 178,80 47,30 104,50 22,80 53,50 34,80 2,96 1,18 

2006 216,25 102,25 134,38 61,63 98,13 20,63 42,13 25,50 2,02 0,90 

2007 229,80 82,90 122,50 35,30 30,40 7,40 62,20 39,50 2,47 1,64 

2008 202,50 56,50 91,50 13,30 27,80 4,10 39,90 23,60 3,61 1,50 

2009 146,50 36,50 91,67 14,17 40,00 8,17 28,20 17,00 3,53 2,40 

Çizelge 8. Çakırbeyli tesisinde kirlilik parametrelerinin giderim verimleri (%) 

Tesis Adı Yıllar 

Giderim 

verimleri KOİ BOİ AKM T.N T.P 

İzmir 

Torbalı 

Çakırbeyli 

2005 

Ortalama 62,1 70,8 71,9 34,7 58,7 

En yüksek 86,1 88,3 93,7 55,1 80,0 

En düşük 42,0 52,2 38,5 16,0 38,2 

2006 

Ortalama 53,5 59,8 71,0 42,9 57,0 

En yüksek 82,5 85,7 93,9 63,3 85,9 

En düşük 36,0 45,3 26,7 16,7 33,3 

2007 

Ortalama 63,1 69,5 73,8 37,2 33,4 

En yüksek 72,2 79,2 86,7 64,3 47,0 

En düşük 52,7 47,6 54,5 23,4 15,9 

2008 

Ortalama 70,0 85,1 79,9 38,6 62,4 

En yüksek 87,1 92,3 91,7 58,5 84,2 

En düşük 48,5 76,2 60,0 15,0 29,3 

2009 

Ortalama 71,6 85,5 71,9 36,5 41,1 

En yüksek 86,6 93,8 95,2 57,9 75,0 

 En düşük 61,2 69,2 56,3 8,7 10,6 

Çakırbeyli Köyünde kurulmuş olan sistemin beş yıllık ortalama giderim verimleri, KOİ %64,1, BOİ %74,1, 

AKM %73,7, TN %38,0 ve TP’da %50,5 olarak saptandı. Çıkış suyunun ortalama Elektriksel İletkenlik değeri (E.C) 1033 

(ds/M) dir (T3). 

Çukurköy’de kurulmuş olan arıtma tesislerinin inşası 2006 yılında tamamlandığı için 2007 yılından itibaren 

su örnekleri alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Çizelge 9. Çukurköy (Vetiveria zizanioides) tesisinde atıksuyun giriş ve çıkışındaki kirlilik parametrelerinin ortalama analiz sonuçları (mg/l) 

YILLAR KOİ BOİ AKM TN TP 

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

2007 225,20 95,40 124,70 51,50 43,00 5,70 63,7 39,20 2,51 1,43 

2008 264,00 133,75 154,42 58,83 70,25 8,17 62,00 38,75 6,96 5,00 

2009 198,22 65,78 114,00 33,67 145,33 14,72 53,43 40,50 6,16 4,92 

Çizelge 10.Çukurköy (Vetiveria zizanioides) tesisinde kirlilik parametrelerinin giderim verimleri (%) 

Tesis Adı Yıllar 

Giderim 

verimleri KOİ BOİ AKM T.N T.P 

İzmir 

Menemen 

Çukurköy 

(Vetiveria 

zizanioides) 

2007 

Ortalama 62,1 70,8 71,9 34,7 58,7 

En yüksek 86,1 88,3 93,7 55,1 80,0 

En düşük 42,0 52,2 38,5 16,0 38,2 

2008 

Ortalama 53,5 59,8 71,0 42,9 57,0 

En yüksek 82,5 85,7 93,9 63,3 85,9 

En düşük 36,0 45,3 26,7 16,7 33,3 

2009 

Ortalama 63,1 69,5 73,8 37,2 33,4 

En yüksek 72,2 79,2 86,7 64,3 47,0 

En düşük 52,7 47,6 54,5 23,4 15,9 

Bu analiz sonuçlarına göre Çukurköy’de kurulmuş olan Vetiveria zizanioides ekili olan havuzun üç yıllık 

ortalama giderim verimleri KOİ %58,1, BOİ %64,0, AKM %82,0, TN %33,5 ve TP’da %30,6 olarak saptanmıştır. Çıkış 

suyunun ortalama Elektriksel İletkenlik değeri (E.C) 843 (ds/M) dir (T3). 
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Çizelge 11. Çukurköy (Phragmites australis) tesisinde atıksuyun giriş ve çıkışındaki kirlilik parametrelerinin ortalama analiz sonuçları (mg/l) 

YILLAR KOİ BOİ AKM TN TP 

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

2007 225,20 99,90 124,70 56,70 43,00 5,10 63,70 43,10 2,51 1,52 

2008 264,00 127,75 154,42 59,58 70,25 6,92 62,00 37,92 6,96 5,18 

2009 198,22 64,67 114,00 31,89 145,33 17,22 53,43 39,29 6,16 4,92 

Çizelge 12. Çukurköy (Phragmites australis) tesisinde kirlilik parametrelerinin giderim verimleri (%) 

Tesis Adı Yıllar 

Giderim 

verimleri KOİ BOİ AKM T.N T.P 

İzmir 

Menemen 

Çukurköy 

(Phragmites 

australis) 

2007 

Ortalama 55,1 54,1 76,2 32,4 37,4 

En yüksek 73,3 70,6 98,7 47,7 50,3 

En düşük 37,3 36,7 50,0 20,0 25,4 

2008 

Ortalama 52,2 62,6 83,4 38,7 27,3 

En yüksek 66,3 79,2 98,7 50,0 53,6 

En düşük 30,6 49,6 56,3 26,0 9,9 

2009 

Ortalama 67,7 72,2 87,6 27,3 19,7 

En yüksek 73,5 83,3 95,8 33,3 29,3 

En düşük 59,6 61,5 76,2 18,4 5,6 

Phragmites australis bitkisinin kullanıldığı havuzun üç yıllık ortalama giderim verimleri, KOİ %58,3, BOİ % 

63,0, AKM %82,4, TN %32,8 ve TP’da %28,6 olarak saptanmıştır. Çıkış suyunun ortalama Elektriksel İletkenlik değeri 

(E.C) 858 (ds/M) dir (T3). 

Araştırmada performansları belirlenen arıtma tesislerinin ortalama giderim verimleri Şekil 6, 7, 8 ve 9’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 6. Korucuk tesisine ait ortalama giderim verimleri (%) 

Araştırma yıllarında Korucuk tesisinde ortalama en yüksek giderimlerin KOİ, BOİ ve AKM’de, en düşük 

giderim veriminin ise TN’da olmuştur. KOİ, BOİ, AKM ve TP’da en yüksek giderim oranı 2006 yılında, TN’da ise 2009 

yılında gerçekleşmiştir. Bu tesisteki işletim hataları nedeniyle bitki hasatları düzenli olarak yapılmamış, buna bağlı 

olarak azot giderim performansının olumsuz yönde etkilendiği düşünülmektedir. Azot giderim mekanizması, bitki 

tarafından doğrudan alınım, mineralizasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon, NH3 gazına dönüşüm, sedimantasyon gibi 

birçok işlemi kapsamaktadır. Bitkilerin hasat edilerek ortamdan uzaklaştırılması da bunlara eklenebilir (Reddy ve 

D’angelo, 1997). Ibekwe ve ark (2003)’de yürüttükleri çalışmada, sistem giderim performansının AKM, BOİ, KOİ, nitrat 

ve koliform kirliliğinin arıtımı bakımından oldukça yüksek olmasına rağmen atık suda bulunan toplam fosfor ve azot 

bakımından nispeten daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Kadlec ve Knight (1996) ile su sıcaklığının 300C’nin 

üstünde ve 150C’nin altında olması durumunda nitrifikasyon oranında azalma olduğunu saptamışlardır. Korucuk 

arıtma tesisinde çıkış suyu sıcaklıkları, ortalama 20.9 0C, en düşük 90C ve en yüksek ise 300C olarak ölçülmüştür. 

300C’de giderim yüzdeleri (temmuz ve ağustos) KOİ’de 66,9 ve 66,0, BOİ’de 75,0 ve 80,0, AKM’de 81,8 ve 69,2, TN’da 
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25,0 ve 26,4; TP’da ise 9,1 ve 6,9 olarak saptanmıştır. 90C’de giderim yüzdeleri (ocak ve mart) KOİ’de 66,2 ve 73,3, 

BOİ’de 72,6 ve 70,0; AKM’de 96,0 ve 91,1, TN’da 34,7 ve 42,9, TP’da ise 8,0 ve 11,4 olarak belirlenmiştir. TP 

gideriminin araştırmanın başladığı 2005 yılı ile sonuçlandığı 2009 yılı arasında önemli bir düştüğü görülmektedir. 

Vymazal (1996), fosfor kirliliği giderilme oranının diğer maddelere göre daha düşük olduğunu tesbit etmiş ve fosfor 

arıtımındaki başarı oranının doğal arıtma havuzlarında yer alan malzemenin Ca, Fe ve Al ile doygunluğuna bağlı 

olduğu sonucuna varmıştır. Arias ve ark. (2001) ve Reddy ve D’Angelo (1997) fosforun kalsiyum demir ve alüminyum 

ile girdikleri reaksiyonlar (adsorpsiyon ve çökelme ) sonucu alt tabakalarda bağlandığını, bu reaksiyonların 

oluşumunda ortam sıcaklığı ve pH’nın etkili olduğunu bildirmişlerdir. Korkusuz ve ark.(2004) yaptıkları çalışmada, TP 

giderim oranlarının %63-%9 arasında değiştiğini; Greenway and Wooley (2001) ise fosforun %65’inin bitkilerce 

alındığını belirlemişlerdir. Yang ve ark. (2007) Phragmites communis bitkisinin ağustos-aralık aylarında daha iyi verim 

sağladığını tespit etmişlerdir. 

 

Şekil 7. Çakırbeyli tesisine ait ortalama giderim verimleri (%) 

Çakırbeyli’de 2008 yılında BOİ, AKM, TP ve TN en yüksek ortalama giderim oranı görülmüştür. KOİ, BOİ ve 

AKM’de 2006 yılında diğer yıllara göre en düşük giderim oranı gerçekleşmiştir. TN gideriminde yıllar arasında büyük 

farklılıklar görülmemektedir. En düşük Toplam Fosfor giderim ortalaması ise 2007 yılında görülmüştür. Tüm yıllar 

boyunca en düşük Toplam Fosfor giderim ortalaması 2007 yılının Ocak ayında ve %15,9 olarak saptanmıştır. Bu 

tarihte çıkış suyu sıcaklığı 120C’dir. Yapay sulak alanlarda dolgu malzemesinin adsorpsiyon özelliği önemli bir fosfor 

giderim mekanizmasıdır. Bu nedenle yüksek fosfor adsorpsiyon yeteneğine sahip dolgu materyali seçimi önemlidir 

(Mann, 1990; Wood, 1990). Dağlı ve Akça (2007), İTÜ’de bir laboratuvar çalışması yaparak yapay sulak alan 

sisteminde fosfor tutulması açısından en umut verici malzemeleri sırası ile cüruf, çakıl, toprak ve kum olarak 

bulmuşlardır. Ayrıca bu laboratuar çalışmalarında, Ca içeriği en yüksek malzemelerin çakıl ve yüksek fırın cürufu 

olduğunu, Fe içeriği en yüksek malzemenin yüksek fırın cürufu, Al içeriği en yüksek malzemenin ise toprak ve yüksek 

fırın cürufu olduğunu saptamışlardır. Fosfor adsorpsiyon izotermleri ile açıklamaları ise sulak alanlarda kullanılma 

potansiyeli olan yüksek fırın cürufu, kum, çakıl, toprak ve perlitin 21°C ve 4°C’de yaz ve kış şartlarında adsorpsiyon 

denge zamanı, Jar-Test düzeneğinde gerçekleştirilen deneyler ile tespit edilmiştir. 
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Şekil 8. Çukurköy (Vetiveria zizanioides) tesisi ortalama giderim verimleri (%) 

 

Şekil 9. Çukurköy (Phragmites australis) tesisi ortalama giderim verimleri (%) 

Bu tesiste üç yıllık ortalama giderim oranları AKM, BOİ, KOİ, TN ve TP olarak sıralanabilir. Kirlilik 

parametrelerine baktığımızda ise 2008 yılı giriş ve çıkış suyu üç yıllık ortalama analiz sonuçları bütün parametrelerde 

en yüksek sonuçları göstermektedir. 

4.SONUÇ  

Araştırmada Torbalı İlçesi Korucuk ve Çakırbeyli köylerinde bulanan yapay sulak alanların kirlilik giderim 

performansları değerlendirilmiştir. Tesislere giren ve arıtılarak çıkan çıkış sularından 2005-2009 yılları arasında 

örnekler alınmıştır. Su örneklerinde yapılan analiz sonuçlarına göre çıkış suları KOİ, BOİ ve AKM’de “Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete, 13.02.2008/26786 Tablo 21.5)”, “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” 

(Resmi Gazete, 20.03.2010/27527 Tablo E 7.1–2) ve “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım 

Kriterleri” yönünden değerlendirilmiştir. Çoğunlukla sınır değerlerinin altında sonuçlar elde edilmiştir. Korucuk 

Köyünün dört yıllık çıkış suyu analiz sonuçlarının ortalaması sırasıyla KOİ 124,19 mg/l, BOİ 60,29 mg/l, AKM 18,61 

mg/l, TN 52,81 mg/l, TP 4,19 mg/l’dir. Bu analiz sonuçlarına göre, giderim verimleri ortalaması, KOİ %64,2, BOİ 

%72,7, AKM %80,9, TN %29,2, TP %40,8 olarak belirlenmiştir. Çakırbeyli köyünden alınan su örneklerinde yapılan çıkış 

suyu analizlerinin beş yıllık ortalama sonuçları KOİ 74,69 mg/l, BOİ 34,34 mg/l, AKM 12,62 mg/l, TN 28,08 mg/l, TP 

1,52 mg/l’dir. Bu analiz sonuçlarına göre giderim verimleri ortalaması, KOİ %64,1, BOİ %74,1, AKM %73,7, TN %38,0, 

TP %50,5 olarak saptanmıştır. Menemen Çukurköy’de bulunan tesisten 2007 yılından itibaren su örnekleri alınmıştır. 

Bu tesisten alınan su örneklerinde yapılan analiz sonuçlarına göre Vetiveria zizanioides bitkisinin kullanıldığı sistemin 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

308 
 

çıkış suyu üç yıllık ortalama analiz sonuçları KOİ 98,31 mg/l, BOİ 48,00 mg/l, AKM 9,53 mg/l, TN 39,48 mg/l, TP 3,78 

mg/l’dir. Phragmites australis bitkisinin kullanıldığı sistemin çıkış suyu üç yıllık ortalama analiz sonuçları KOİ 97,44 

mg/l, BOİ 49,39 mg/l, AKM 9,75 mg/l, TN 40,10 mg/l, TP 3,87 mg/l dir. Tüm bu analiz sonuçları yukarıda bahsedilen 

su kirliliği kontrol yönetmelik değerlerinin altındadır. Yönetmeliğe göre KOİ için öngörülen değer 180 mg/l; BOİ için 

75 mg/l; AKM için ise 200 mg/l’dir. Menemen Çukurköy’de giderim performanslarının ortalama değerleri ise vetiveria 

zizanioides bitkisinin kullanıldığı sistemin 2007, 2008, ve 2009 yıllarının ortalama giderim performansları KOİ %58,1; 

BOİ %64,0; AKM %82,0; TN %33,5 ve TP %30,6’dır. Çukurköy’de phragmites australis kullanılan sistemin üç yıllık 

giderim ortalaması da KOİ %58,3; BOİ %63,0; AKM %82,4; TN %32,8; TP %28,6 olarak belirlenmiştir. 
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SAMSUN İLİNDE FARKLI YÖNTEMLERE GÖRE HESAPLANAN REFERANS BİTKİ SU 

TÜKETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Filiz KARA1  Demet YILDIRIM¹  Bilal CEMEK2 

ÖZET 

Bu çalışmada, Samsun ili 1975-2010 yıllarına ait aylık iklim verileri kullanılarak altı farklı yönteme göre referans bitki su tüketimi (ETo) 

değerleri hesaplanmıştır. ETo değerlerinin hesaplanmasında FAO-56 Penman-Monteith, Penman, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Makking ve 

Turc yöntemleri kullanılmıştır. FAO-56 Penma-Monteith referans bitki su tüketimi yöntemi dünyada yaygın bir şekilde kullanılan standartlaştırılmış 

bir yöntemdir. Bu yüzden her ay için ayrı ayrı bulunan (FAO-56 P-M) ETo değerleri referans alınarak diğer yöntemlerle hesaplanan aylık ETo 

değerleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda FAO-56 P-M yöntemi ile hesaplanan ETo değerlerine en yakın değerleri veren yöntem 

korelasyon katsayısı 0,927 ile Penman ve 0,910 ile Turc yöntemi bulunmuştur. Y=a+bx eşitliğinde FAO-56 P-M ile diğer yöntemler arasındaki 

ilişkinin regresyon denklemi elde edilerek eşitlikteki a ve b katsayıları belirlenmiş, Samsun ili için diğer yöntemlere uyarlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Evapotranspirasyon, Samsun, FAO-56 Penman-Monteith 

MODIFIED AND COMPARISON OF  DIFFERENT REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION 

MODELS IN SAMSUN PROVINCE 

ABSTRACT 

In this study, reference evapotranspiration (ETo) values were calculated,  used monthly climate data for the years 1975-2010, 

according to the six different methods for  Samsun province. FAO-56 Penman-Monteith, Penman, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Makking 

and Turc methods were used the calculation of ETo. FAO-56 Penman-Monteith reference evapotranspiration methods a widely used standardized 

method in the world. Therefore, FAO-56 P-M was considered the reference ETo and the  evapotranspiration values calculated for other methods 

per  months and compared with FAO-56 P-M. As a result of comparison of the FAO-56 P-M and calculated ETo that gave the closest values of the 

coefficient of determination was 0.927 with the method of Penman and Turc with 0.910 The regression equation obtained  from the relationship 

between FAO-56 PM and other methods, and  a, b coefficient were determined at (Y=a+bx) equation, adapted to other methods for the province 

of Samsun. 

Key words: Evapotranspiration, Samsun, FAO-56 P-M 

1. GİRİŞ 

Evapotranspirasyon, hidrolojik döngünün en önemli süreçlerinden biridir. Ayrıca su kaynaklarının 

planlanması ve yönetimi için gerekli tahminlerin yapılmasında en önemli parametredir. Pratik olarak bitki su 

tüketimini tahmin etmek için ilk tahmin referans bitki su tüketimi (ETo) için ve daha sonra bir bitkiye karşılık gelen 

bitki katsayısı ile ilgilidir (Subburayan et al., 2011). Küresel ısınma sonucunda ortaya çıkması beklenen iklim 

değişikliklerinin tarımsal üretime olduğu kadar, su kaynakları üzerinde de olumsuz etkilerinin olması beklenmektedir. 

Sıcaklık, yağış, oransal nem, rüzgar gibi iklim öğelerinde tahmin edilen değişmelere bağlı olarak, sulama açısından 

önemli olan evapotranpirasyon, taban suyu beslenmesi gibi öğeler de değişecektir (Altındağ, 2007). Bitki su tüketimi 

(evapotranspirasyon, ETc), sulama suyu yönetimi, su kaynaklarının planlanması ve su tahmininde önemli bir yere 

sahiptir (Kanber ve ark., 2007). Sulama projelerinde ortalama bitki su tüketiminin tahmini amacıyla kullanılan ampirik 

eşitlikler, genellikle uzun dönemler için sağlıklı sonuçlar veren ve birkaç iklim elemanını kapsayan basit eşitliklerdir 

(Doorenbos ve Pruitt, 1977).  

Bitki su tüketimi tahmin yöntemleri geliştirildikleri bölgeden farklı iklim koşullarına sahip bölgelerde şayet 

bölgesel kalibrasyonları yapılmamışsa, genellikle sağlıklı sonuçlar vermemektedir (Gerçek ve ark., 2002).  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda bazı bitkiler için en uygun bitki su tüketimi tahmininde kullanılan 

yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır. Bunlardan bazıları; Kırklareli koşullarında buğday için Penman (FAO), 

şekerpancarı ve ayçiçeği için Penman (FAO) ve Blaney-Cridle yöntemleri (Erdem, 1996), pamuk için sırasıyla Blaney-

Cridle, Hargreaves ve Penman yöntemleri (Tekinel ve Kanber, 1981) belirlenmiştir. 

                                                           
 

1
 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Samsun 
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Bu çalışmada, Samsun ili 1975-2010 yıllarına ait aylık iklim verileri kullanılarak altı farklı yönteme göre 

referans bitki su tüketimi (ETo) değerleri hesaplanmıştır. ETo değerlerinin hesaplanmasında FAO-56 Penman-

Monteith, Penman, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Makking ve Turc yöntemleri kullanılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Elde edilen meteorolojik veriler düzenlendikten sonra farklı ETo hesaplama yöntemleri ile ayrı ayrı aylık 

olarak hesaplamaları yapılmıştır. Eto hesaplanmasında kullanılan yöntemler FAO56 Penman-Monteith, Hargreaves-

Samani, Priestley-Taylor, Penman, Makking ve Turc’ dur. Aşağıda bu yöntemlerin detayları yer almaktadır. 

2.1. FAO Penman-Monteith (PM) Yöntemi 

Penman-Monteith yöntemi referans bitki su tüketimini belirlemek için tavsiye edilen yöntemdir (Allen et al, 

1989). Hava sıcaklığı, oransal nem, rüzgar hızı ve solar radyasyon verileri biliniyorsa veya tahmin edilebiliyorsa 

Penman-Monteith yöntemi önerile bilmektedir. 

 

    
      (    )   

   
     

  (     )

   (        )
 

ETo= Referans bitki su tüketimi (mm günˉ¹), 

Rn= Net radyasyon (MJ mˉ²günˉ¹), 

G= Toprak ısı akısı (MJ mˉ²günˉ¹), 

(es-ea)= havadaki buhar basıncı eksiği (kPa), 

es = Havanın doygun buhar basıncı (kPa), 

ea = Havanın o andaki buhar basıncı (kPa), 

Δ= Buharlaşma basıncı eğrisi eğimi (kPa ºCˉ¹), 

γ = Psikrometrik sabit (kPa ºCˉ¹), 

λ = Buharlaşmanın latent ısısı (MJ kgˉ¹), 

u2= 2 m yükseklikteki rüzgar hızı (m sˉ¹). 

2.2. Hargreaves-Samani Yöntemi 

FAO56 Penman-Monteith yönteminde birçok parametrenin yer alması nedeniyle Hargreaves ve ark. (1985) 

daha basit bir yaklaşım olarak sadece sıcaklık parametresinin yer aldığı bir yöntem geliştirmişlerdir. Eşitlik çayır 

örtüsünden kaldırılan su buharı miktarının kestiriminde kullanılmaktadır (Altındağ, 2007). 

            (         ) (         ) 

ETo= Referans bitki su tüketimi (mm günˉ¹), 

Ra= Solar radyasyon (MJ mˉ²günˉ¹/2.45), 

Tmin= Aylık minimum sıcaklık (ºC), 

Tmax= Aylık maksimum sıcaklık (ºC), 

Tort= Aylık ortalama sıcaklık (ºC). 

2.3. Priestley-Taylor 

Priestley ve Taylor (1972) tarafından geliştirilen yöntemin denklemi aşağıdaki gibidir. 

        (
 

   
)(

    

 
) 

ETo= Referans bitki su tüketimi (mm günˉ¹), 

Δ= Buharlaşma basıncı eşrisi eğimi (kPa ºCˉ¹), 

γ = Psikrometrik sabit (kPa ºCˉ¹), 

Rn= Net radyasyon (MJ mˉ²günˉ¹), 

G= Toprak ısı akısı (MJ mˉ²günˉ¹). 

λ = Buharlaşmanın latent ısısı (MJ kgˉ¹). 

 

2.4. Makking Yöntemi 

Referans bitki su tüketimini belirlemek için Penman yöntemine alternatif olarak gösterilmiştir. Makking 

denklemi için sadece radyasyonu ve sıcaklık bilgileri gerekmektedir (Makking, 1957). Uydulardan elde edilen güneş 
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radyasyonu kullanılarak, uzaktan referans bitki su tüketimi tahminleri elde edilebilir (Bruin, 1998). Yöntemin formülü 

aşağıdaki gibidir. 

        (
 

   
)(

  

    
     ) 

ETo= Referans bitki su tüketimi (mm günˉ¹), 

Δ= Buharlaşma basıncı eğrisinin eğimi (kPa ºCˉ¹), 

γ= Psikrometrik sabit (kPa ºCˉ¹), 

Rs= Solar radyasyon (MJ mˉ²günˉ¹). 

2.5. Penman Yöntemi 

Penman yöntemini ile referans bitki su tüketiminin bulunması aşağıdaki formül ile sağlanmaktadır. 

    (
 

 
)(

 

   
(    )    

 

   
(       )(     )) 

Δ= Buharlaşma basıncı eşrisi eğimi (kPa ºCˉ¹), 

γ = Psikrometrik sabit (kPa ºCˉ¹), 

Rn= Net radyasyon (MJ mˉ²günˉ¹), 

G= Toprak ısı akısı (MJ mˉ²günˉ¹). 

λ = Buharlaşmanın latent ısısı (MJ kgˉ¹), 

Kw: Sabit değer, 

aw: Rüzgar fonksiyonu katsayısı (aw=1), 

bw: Rüzgar fonksiyonu katsayısı, (bw=0.537), 

u2: 2 metredeki rüzgar hızı, (m sˉ¹), 

es = Havanın doygun buhar basıncı (kPa), 

ea = Havanın o andaki buhar basıncı (kPa). 

2.6. Turc Yöntemi 

Turc yöntemi radyasyon ve sıcaklık parametrelerine dayanmaktadır. Formülü aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir.  

           (
    

       
)(

            

 
) 

ETo= Referans bitki su tüketimi (mm günˉ¹), 

Rs= Solar radyasyon (MJ m-2 günˉ¹), 

Tort= Ortalama sıcaklık (ºC), 

λ = Buharlaşmanın latent ısısı (MJ kgˉ¹). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Samsun ili için 1975-2010 yıllarına ait altı farklı yöntemle ETo değerlerinin hesaplaması yapılmıştır. 

Yöntemlerde kullanılan parametreler farklı oldukları için elde edilen sonuçlarda farklılık göstermektedir. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde en yüksek ETo değeri 10,86 mm günˉ¹ ile Haziran 2007 yılında Makking yöntemi, en düşük Eto 

değeri ise 2,10 mm günˉ¹ Haziran 2007 yılında Turc yöntemi ile hesaplanmıştır (Çizelge 3.1.). Tüm ayların ortalaması 

değerlendirildiği takdirde Eto değeri en yüksek 4,84 mm günˉ¹ ile Makking yöntemi ile bulunmuştur. En düşük 

ortalama ise 0,92 mm günˉ¹ olup Turc yöntemi ile değer bulunmuştur. Ayrıca çalışmada dünyada yaygın olarak 

kullanılan FAO-56 P-M yöntemi ile hesaplanan referans bitki su tüketimi değerleri ile diğer yöntemlerle hesaplanmış 

referans bitki su tüketimi değerleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda FAO-56 P-M yöntemi ile hesaplanan 

ETo değerlerine en yakın sonuçları veren yöntem belirleme katsayısı 0,927 ile Penman (Şekil 3.1.) ve 0,910 ile Turc 

yöntemi (Şekil 3.5.) bulunmuştur. 

Aydınşakir 2001 yılında yapmış olduğu çalışma sonucunda Antalya koşullarında kullanılabilecek en uygun 

eşitliğin A Sınıfı Buharlaşma Kabı yöntemi olduğunu belirtirken, elde edilen gerçek su tüketimi değerlerine ikinci en 

yakın değerin Penman yönteminin verdiğini saptamıştır. Samsun koşulları için yapılan çalışmada ASınıfı Buharlaşma 

Kabı yöntemi çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Altındağ 2007 yılında Şanlıurfa koşulları için yapmış olduğu çalışmasında ise Penman Monteith ile Penman 

yöntemlerinin genellikle bölge için ortak sonuçlar verdiğini gözlemler iken, Hargreaves Samani, Turc, Priestley Taylor, 

Makkink yöntemlerinin ise genellikle artan yönde olmak üzere farklı sonuçlar verdiğini saptamıştır. 
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Çizelge 3.1. Yöntemlerin 2007 yılına ait ETo değerleri 

Aylar Penman-Monteith Hargreaves-Samani Priestley-Taylor Penman Makking Turc 

Ocak 2,25 1,37 0,46 0,37 2,59 0,49 

Şubat 1,66 1,45 0,94 0,69 2,85 0,48 

Mart 1,87 2,26 1,89 1,46 4,60 0,76 

Nisan 2,79 3,68 3,11 2,38 6,80 1,14 

Mayıs 3,66 4,86 4,30 3,20 8,71 1,65 

Haziran 5,26 6,86 5,50 4,13 10,86 2,10 

Temmuz 5,28 6,35 5,34 4,09 10,19 1,99 

Ağustos 4,39 4,72 4,27 3,41 7,74 1,55 

Eylül 3,31 3,22 2,99 2,50 5,57 1,14 

Ekim 2,33 1,84 1,81 1,64 3,37 0,73 

Kasım 1,85 1,13 0,88 0,85 2,00 0,43 

Aralık 1,26 0,93 0,55 0,57 1,95 0,37 

Penman-Monteith yöntemi diğer yöntemlere göre referans kabul edildiği takdirde Penman ve Turc 

yöntemindeki referans bitki su tüketimi değerlerindeki değişim birbirine en yakın görülmektedir. Ayrıca verilerin 

RMSE ve MAE değerleri de hesaplanarak aşağıdaki çizelgede (Çizelge 3.2.) belirtilmiştir. 

Çizelge 3.2. Yöntemlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

Yöntemler r² RMSE MAE 

Hargreaves 0,900 0,650 0,543 

Priestley-Taylor 0,905 0,644 0,526 

Penman 0,927 0,901 0,842 

Makking 0,855 2,695 2,171 

Turc 0,912 1,920 1,790 

 

 

Şekil 3.1. Penman Monteith Yöntemi ile Hargreaves Yönteminin Karşılaştırılması 

 

 

Şekil 3.2. Penman Monteith Yöntemi ile Penman Yönteminin Karşılaştırılması 
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Şekil 3.3. Penman Monteith Yöntemi ile Priestley Yönteminin Karşılaştırılması 

 

 

Şekil 3.4. Penman Monteith Yöntemi ile Makking Yönteminin Karşılaştırılması 

 

 

Şekil 3.5. Penman Monteith Yöntemi ile Turc Yönteminin Karşılaştırılması 
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4. SONUÇ 

Samsun ili iklim verileri kullanılarak farklı referans bitki su tüketimi hesaplama yöntemleri ile referans 

evapotranspirasyon değerleri hesaplanmıştır. En yüksek referans evapotranspirasyon değeri Makking eşitliği ile elde 

edilirken en düşük referans evapotranspirasyon değeri Turc eşitliği ile hesaplanmıştır. Araştırma bölgesinde mevcut 

lizimetre olmadığı için bütün dünyaca standart metot olarak öngörülen FAO Penman-Monteith eşitliği ile diğer 

eşitliklerin karşılaştırılması yapılmıştır. Yöntemlere göre karşılaştırma sonucunda elde edilen korelasyon katsayıları 

sırasıyla Hargreaves 0,900, Penman 0,927, Priestley 0,905, Makking 0,855, Turc 0,912 olarak hesaplanmıştır. En 

yüksek ilişki Penman yöntemi ile elde edilmiştir. 
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FARKLI SU STRESİ DÜZEYLERİNİN KUŞ KİRAZI (PRUNUS AVİUM L.) ANACINDA 

VEJETATİF GELİŞİM VE BAZI PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Cenk KÜÇÜKYUMUK1  Halit YILDIZ1  Hasan Cumhur SARISU1 

Emel KAÇAL1  Hakkı KOÇAL1 

ÖZET 

Bu çalışmada, kiraz yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan kuş kirazı (Prunus Avium L.) anacının farklı su stresi düzeylerine tepkileri 

belirlenmiştir. Anaçlar, içerisinde 1:2:1:0.5 oranlarında kum:tınlı toprak:torf:çiftlik gübresi harcı bulunan 50 litre hacimli saksılara dikilmiştir. Sulama 

aralığı tüm konular için 4 gün olarak dikkate alınan denemede 4 farklı konu (K1:her sulamada toprak neminin tarla kapasitesine kadar 

tamamlandığı konu ve K1 konusuna verilen suyun %75, %50 ve %25’inin uygulandığı K2, K3, K4 konuları) yer almıştır. K1 ve K2 konuları (%100 ve 

%75) vejetatif ölçüm sonuçlarına göre (bitki ağırlığı, kök ağırlığı, gövde çapı, sürgün çapı, sürgün uzunluğu, stoma yoğunluğu) genel olarak birbirine 

yakın değerler vermiştir. K3 ve K4 konularında (%50 ve %25) ise vejetatif gelişimde azalma olduğu belirlenmiştir. Yaprak su potansiyeli sezon 

boyunca -23.3 bar ve -42.2 bar arasında değişmiştir. Sonuç olarak, kuş kirazı anacının ihtiyaç duyulan suyun %75’inin uygulandığı konularda su 

stresinden etkilenmediği, ancak %50 ve %25 düzeylerinde ise stresten etkilendiği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Su stresi, sürgün gelişimi, yaprak su potansiyeli, stoma yoğunluğu,  

THE EFFECTS OF DIFFERENT WATER STRESS LEVELS ON VEGETATIVE 

DEVELOPMENT AND SOME PARAMETERS FOR MAZZARD ROOTSTOCK (Prunus 

Avium L.) 

The responses of different water stress levels on mazzard rootstock (Prunus Avium L.) used commonly were determined in this study. 

Rootstocks were planted on pots with 50 liter volume and there was mixed soil in pots with 1:2:1:0.5 ratio including sand:loam soil:peat:livestock 

manure. Irrigation interval was considered 4 days for all treatments. There were 4 different treatments ( K1: available soil water was reached to field 

capacity for each irrigation, %100 and K2, K3, K4 treatments: the irrigation levels were changed by giving %75, %50 and %25 of irrigation water 

applied to K1 treatment) in this study.  According to results of vegetative development measurements, K1 and K2 treatments had values close to 

each other generally (plant weight, root weight, trunk diameter, shoot diameter, shoot length, stoma density). It was determined that vegetative 

development decreased in K3 and K4 treatments (%50 and %25). Leaf water potential changed between -23.3 and -42.2 bar during growing 

season. As a result of this study, it was determined that mazzard rootstock was not affected from water stress in treatments irrigation water 

applied as 75% level but rootstocks were affected in 50% and 25% stres level.  

Key words: Water stress, shoot development, leaf water potential, stoma density 

1. GİRİŞ 

Meyve yetiştiriciliği tarımsal üretimin önemli bir koludur. Birçok meyve türünde (incir, kayısı, kiraz vb.) 

dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye yıllık 403.128 ton kiraz üretimiyle 1. sırada yer almaktadır (FAO, 2013). Albenisi 

yüksek ve sağlık açısından faydalı bir meyve olan kiraz yetiştiriciliğinde Türkiye dünyada en hızlı gelişme gösteren 

ülkelerin başında gelmektedir. Kiraz yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar genellikle tohumdan elde edilen çöğür 

anaçlarıdır. Kiraz fidanı üretimi kuş kirazı [diğer ismi mazzard (Prunus avium L.)] ve idris [diğer bir ismiyle mahalep 

(Prunus mahaleb L.)] anacı üzerine aşılı çeşitler ile yapılmaktadır (Eroğul, 2012). Kuş kirazı (Prunus avium L.) kiraz 

anacı olarak 2400 yıldır kullanılmaktadır. Yunanlı ve Romalı bahçeciler kuş kirazı anacını kiraz üretiminde kullanmışlar 

ve diğer ülkelere yayılmasına neden olarak günümüze kadar çok az bir değişimle gelmesini sağlamışlardır (Webster 

ve Schmidt, 1996). 

Kullanılabilir su kaynakları miktarının azalmaya başladığı günümüzde, tarımsal üretimi yapılan bitki türlerinin 

yakın zamanda su azlığı ile karşılaşma ihtimali yüksektir. Bu durumda oluşabilecek su stresine karşı bu türlerin 

dayanımlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada kiraz yetiştiriciliğinde yaygın bir şekilde kullanılan kuş kirazı anacının farklı düzeylerde su 

stresine karşı gösterdiği tepkiler araştırılmıştır. 

  

                                                           
 

1 Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 32500, Eğirdir-Isparta, cenkkucukyumuk@hotmail.com 
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2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Deneme Alanı ve Bitkisel Materyal  

Deneme Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (Eğirdir-Isparta) deneme parsellerinde bulunan yarı 

açık serada 2012 yılında yürütülmüştür. Denemede Kuruma ait üretim parsellerinden alınan 1 yaşlı kuş kirazı (prunus 

avium L.) anaçları kullanılmıştır. Anaçlar nisan ayı başında saksılara dikilmiş, seçilen anaçların gelişim kuvvetlerinin 

birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir. Deneme konuları dışında tarla kapasitesini belirlemek için içinde harç 

bulunan 5 adet bitkisiz saksı ve bitki ağırlığını belirlemek için 5 adet anaç dikili saksı hazırlanmıştır. Tüm saksılar 

yağıştan etkilenmemeleri için üstü şeffaf plastik örtü ile kapalı ve yanları açık seranın içerisine konulmuştur. 

2.2. Denemede Kullanılan Saksı Harcı ve Sulama Suyu Özellikleri 

Denemede ağırlıkları bilinen ve altları delik olan 50 litre hacimli saksılara (alt çap:35 cm, üst çap:43 cm, 

yükseklik:42 cm) 1:2:1:0.5 oranlarında kum:tınlı toprak:torf:çiftlik gübresi harcı karışımından 40’ar kg konulmuştur 

(Kaynaş ve Eriş, 1998). Denemede kullanılan sulama suyu Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

arazisinde bulunan sulama kuyusundan temin edilmiştir. Sulama suyu C2S1 sınıfına girmektedir (tuzluluk: 0.310 dS/m, 

SAR:1.04). 

2.3. Deneme Konuları, Sulama Suyu ve Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi 

Saksıya dikilen bitkilere 2 Temmuz tarihine kadar 4 günde bir her sulamada eksik nem tarla kapasitesine 

getirilene kadar sulama suyu uygulanmıştır. Konulara göre sulamalara 2 Temmuz tarihinde başlanmış, Eylül ayı 

başında (4 Eylül) son verilmiştir. Sulama aralığı 4 gün olarak belirlenmiş ve sabah saatlerinde sulamalar yapılmıştır. 

Denemede 4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. Konular; K1: her sulamada eksilen nemin saksı tarla kapasitesine 

getirilmesi, K2: K1 konusunda saksılara verilen suyun %75’inin verilmesi, K3: K1 konusunda saksılara verilen suyun 

%50’sinin verilmesi, K4: K1 konusunda saksılara verilen suyun %25’inin verilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Her sulama 

öncesi K1 konusundaki saksılar tartılmış, eksilen su bir mezür yardımıyla (100 ml hassas 5 l hacimli) saksılara verilmiş, 

K1 konusundaki her bir saksı tarla kapasitesine getirilmiştir. Diğer konulara verilen su miktarı için ise K1 konusunda 

saksılara uygulanan su miktarlarının ortalaması dikkate alınmıştır. Suyun saksı altındaki tabağa sızması olduğu 

durumlarda sızan su tekrar saksı içine eklenmiştir. 

Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi için saksıların içinde bulunan harç 

karışımının tarla kapasitesi değeri belirlenmiştir. Bunun için denemenin kurulması aşamasında, dikim yapılmayan ve 

içerisinde 40’ar kg harç bulunan 5 adet saksı kullanılmıştır. Saksıların dibinden su sızana kadar üstten yavaş yavaş su 

eklenmiş, sızma bittikten sonra bu işlem birkaç kez daha tekrarlanmıştır. Sızma bittikten sonra saksıların üstü 

buharlaşmayı önlemek için alüminyum folyo ile örtülmüştür. Örtüldükten 48 saat sonra saksılar tartılmış ve 

tartımların ortalaması alınarak tarla kapasitesi belirlenmiştir. Bu ağırlıklara saksı ağırlıkları ve her bir anacın dikim 

esnasında ölçülen ağırlıkları eklenmiş ve her bir saksıya ait tarla kapasitesi belirlenmiştir. Bitkilerin sezon içerisinde 

ağırlıklarının arttığı ve buna bağlı olarak tarla kapasitesi miktarının artırılması gerektiği düşünüldüğünden stres düzeyi 

uygulamalarına başlamadan önce deneme konularına dahil olmayan 5 adet saksıdaki anaçlar sökülmüş ve ağırlık 

ortalamaları belirlenmiştir. Her bir anacın dikim sırasındaki ağırlığı üzerine bu ağırlık miktarı eklenmiş, sonraki 

hesaplamalarda bu değerler dikkate alınmıştır.  

Mevsimlik sulama suyu ihtiyacı: Her bir konu için mevsimlik sulama suyu ihtiyacı her bir sulamada 

uygulanan sulama suyu miktarlarının (l/bitki) toplanması ile bulunmuştur. 

Bitki su tüketimi: Bitki su tüketimi 10 günlük dönemler için hesaplanmış ve hesaplamalarda Eşitlik (1) 

kullanılmıştır. 

 ET10 gün= T1+I-T2            (1) 

Eşitlikte; 

ET10gün= 10 günlük bitki su tüketimi (gr), 

T1       = Bir önceki tartım değeri(gr), 

I         = İki ölçüm arasında sulama ile uygulanan su miktarı(gr), 

T2       = Son ölçümdeki tartım değeri (gr). 

Ağırlık cinsinden bulunan bitki su tüketimi değerleri hacme dönüştürülerek l/bitki cinsinden verilecektir.  

2.4. Vejetatif Ölçümler 

Farklı stres düzeylerinin anaçların vejetatif gelişimine etkilerini belirlemek için aşağıda belirtilen ölçümler 

yapılmıştır. 

Bitki ağırlığı: Dikim sırasında ve sökümden sonra her bir anacın ağırlığı 1.0 g hassasiyetli hassas terazi ile g 

cinsinden ölçülmüştür. 
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Kök ağırlığı: Sökümden sonra her bir anacın kök sistemi gövdeye bağlandığı yerden kesilerek 1.0 g 

hassasiyetli hassas terazi ile g cinsinden kök ağırlıkları ölçülmüştür.   

Gövde çapı: Dikim esnasında ve stres konularının uygulanmaya başladığı 2 Temmuz tarihinden itibaren 15 

günlük aralıklarla, her tekerrürden seçilen bir anaçta aşı noktasından 15 cm yukarıda kuzey-güney ve doğu-batı 

yönlerinde dijital kumpas ile ölçümler yapılmış ve ölçümlerin ortalaması alınarak gövde çapı değeri mm olarak 

belirlenmiştir. 

Sürgün uzunluğu: Stres konularının uygulanmaya başladığı 2 Temmuz tarihinden itibaren 15 günlük 

aralıklarla her tekerrürden seçilen bir anaçta tüm sürgünler gövdeye bağlandığı yerden şeritmetre ile cm olarak 

ölçülmüştür. 

Sürgün çapı: Stres konularının uygulanmaya başladığı 2 Temmuz tarihinden itibaren 15 günlük aralıklarla 

her tekerrürden seçilen bir anaçta tüm sürgünler gövdeye bağlandığı yerden itibaren 2. ve 3. boğumların arasında 

dijital kumpas ile mm olarak ölçülmüştür. 

2.5. Yaprak su potansiyeli 

Denemede yaprak su potansiyeli basınç odacığı tekniği kullanılarak saptanmıştır (Aydın, 2004). 

Uygulamaların yaprak su potansiyeline (YSP) etkisini belirlemek için Temmuz ayında ölçümler başlanmış, 15 gün 

aralıklarla ölçümler yapılmıştır. Ölçümler güneşin tam tepede olduğu saatlerde (1200-1400) her tekerrürde seçilen bir 

anaçtan 2’şer adet yaprakta yapılmış, tek yıllık sürgünlerin ortasındaki yapraklar kullanılmıştır. Ölçümler Pressure 

Chamber (PMS Instrument Company, Model 1000) aleti ile arazide yapılmıştır.  

2.6. Stoma yoğunluğu 

Uygulamaların stoma yoğunluğuna etkilerini belirlemek amacıyla, temmuz ayının 3. haftasında yaprak 

örnekleri alınarak laboratuar koşullarında okumalar yapılmıştır. Bunun için her tekerrürde seçilen bir anaçtan 3’er 

adet yaprak örneği alınmış, tek yıllık sürgünlerin orta yerindeki yapraklar kullanılmıştır. Tam gelişmiş elma 

yapraklarının alt orta kısımlarına sürülen tırnak cilası yardımıyla stoma kalıpları çıkarılmıştır. Örnekler lam üzerine 

yerleştirilmiş ve üzerleri lamel ile kapatılmıştır (Ilgın ve Çağlar, 2009). Sayımlar, her yaprakta 6 farklı bölgede okuler 

mikrometre yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Buradan 1 mm2 yaprak alanına düşen stoma miktarı yaprak alanına 

oranlanarak bir yapraktaki stoma miktarı yaklaşık olarak belirlenmiştir. Stoma sayımlarının yapılmasında ışık 

mikroskobundan yararlanılmıştır. 

2.7. Deneme deseni ve istatistik analiz 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 3 adet bitki olacak şekilde 

kurulmuştur. Denemeden elde edilen veriler JUMP istatistik paket programı ile varyans analizine tabi tutulmuş, 

uygulamalar arasındaki farklılıklar LSD testi ile değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA  

3.1. Sulama suyu  

Anaçlar saksıya dikildikten sonra stres uygulamalarının başladığı 2 Temmuz tarihine kadar her bitkiye 

toplam 30.8 l su verilmiştir. Bitkilere uygulanan sulama suyu azaldıkça bitki sı tüketimi de azalmıştır. 

Çizelge 1. Konulara uygulanan sulama suyu miktarları 

Konular 
Sulama suyu, I  

(l/bitki) 

Bitki su tüketimi, ET 

 (l/bitki) 

K1 96.9 98.9 

K2 81.1 83.3 

K3 65.4 66.9 

K4 46.9 48.9 
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3.2. Vejetatif ölçümler 

Uygulamaların bitki ağırlıklarına etkilerini belirlemek için yapılan ölçümlerde dikimde yapılan ağırlıklar 

arasında istatistiksel bakımdan fark bulunamamıştır (Çizelge 2). Bu sonuç, dikimde gelişim kuvveti bakımından 

birbirine yakın anaçların seçildiğini gösterir. Sökümde yapılan ölçümlerde konular arasında %5 önem düzeyinde 

farklılıklar belirlenmiş, K1 ve K2 konuları aynı grupta yer alırken, K4 konusu son sırada yer almıştır. Eksik nemin %75’inin 

uygulandığı stres konusundaki anaçlar olumsuz etkilenmemiş, bu düzeyden sonra anaçların gelişimi olumsuz 

etkilenmiştir. Anaçlar söküldükten sonra kökler tartılmış, konular arasında %5 önem düzeyinde farklılıklar 

belirlenmiştir. Stres düzeyi arttıkça kök ağırlıkları azalmıştır. Bitkilere uygulanan sulama suyu miktarının azalması 

toprak üstü ve toprak altı gelişimde azalmaya neden olmuştur. Kaynaş ve ark. (1995) ve Eriş ve ark. (1998) kısıtlı su 

uygulamalarının bitkilerde vejetatif gelişimi olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. 

Çizelge 2. Anaçların fidan ve kök ağırlıkları 

Konular 
Fidan ağırlıkları (g) 

Kök ağırlıkları (g) 
   Dikimde  Sökümde  

K1     63,89 öd 224,05 a* 81,90 a* 

K2 59,44 197,38 a 61,90 ab 

K3 60,00 180,10 ab 51,67 bc 

K4 61,67 90,00 b 35,00 c 
*Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05).  

öd: Aynı sütunda gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. 

Çizelge 3 dikimde ve sökümde yapılan ölçüm sonuçlarını, Şekil 1 sezonluk gövde çapı değişimlerini 

göstermektedir. Buna göre sezon sonunda K1 konusu %25.4 ile en yüksek artışı verirken, K4 konusundaki bitkiler %5 

artışla gövde çapı en az gelişen konu olmuştur. Gövde çapı gelişimi bakımından konular istatistiksel olarak iki gruba 

ayrılmış, K1 ve K2 konuları aynı grupta yer almıştır. Yani her sulamada gereken suyun %50’si ve daha az miktarlarda 

uygulanması bitkilerde su stresi etkilerinin görülmesine neden olmuştur. Araştırmacılar farklı bitkilerde sulama suyu 

kısıtlamasının gövde çapı gelişimini olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir (Ryan et al., 1973; Kırnak ve Demirtaş, 2002; 

Ataol Ölmez, 2004).  

Çizelge 3. Konulara ait gövde çapı değişimleri 

Konular 
Gövde çapı (mm) 

Dikimde  Sökümde  Değişim (%) 

K1 9,69 öd     12,16 a** 25.4 

K2 9,42 11,38 a 20.8 

K3 8,99 10,03 b 11.6 

K4 8,77   9,21 b 5.0 
**Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01).  

öd: Aynı sütunda gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. 

  
Şekil 1. Gövde çapının sezonluk değişimi 

 

Kuş kirazı anaçlarına uygulanan farklı su stresi düzeyleri sürgün çapı ve sürgün uzunluğu gelişimini olumsuz 

etkilemiştir (P<0.01) (Çizelge 4). K1 konusuna uygulanan sulama suyunun %75’inin uygulandığı K2 konusundan elde 

edilen değerler K1 konusuna yakın olurken, K3 ve K4 konuları aynı grupta yer almışlardır. Bu sonuç, her sulamada 

gerekli suyun %50 ve %25’inin uygulandığı bitkilerde su stresi etkilerinin daha net görülebildiğini göstermiştir. Şekil 2 
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ve Şekil 3 sürgün çapı ve uzunluğunun sezon çerisindeki değişimini göstermektedir. Su stresinin uygulanmaya 

başlandığı tarihten itibaren su stresi etkisini göstermeye başlamış, K3 ve K4 konularında sürgün çapı ve sürgün 

uzunluğu gelişimi yavaşlamıştır. Castell (1994) mandarinde, Kaynaş ve Eriş (1997) nektarinde ve Ataol Ölmez (2004) 

kayısıda yaptıkları su stresi çalışmalarında sulama suyu miktarının azalmasının sürgün gelişimini yavaşlattığını 

bildirmişlerdir. 

Çizelge 4. Konulara ait sürgün çapı ve sürgün uzunluğu değişimleri 

Konular 
Sürgün çapı (mm) Sürgün uzunluğu (cm) 

2 Temmuz1 29 Ağustos Değişim (%) 2 Temmuz2 29 Ağustos Değişim (%) 

K1 3,77    5,92 a** 57.0 50.75    59.00 a** 16.2 

K2 3,95  5,01 ab 26.8 51.00  56.60 ab 11.0 

K3 3,92 4,40 b 12.2 49.06 54.00 b 10.1 

K4 4,09 4,25 b 3.9 49.60 51.90 b 4.6 
**Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.01).  

öd: Aynı sütunda gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. 

  
Şekil 2. Sürgün çapının sezonluk değişimi 

  
Şekil 3. Sürgün uzunluğunun sezonluk değişimi 

3.3. Yaprak su potansiyeli 

Yaprak su potansiyeli değerlerinde sezon sonuna doğru tüm konularda azalma meydana gelmiştir. YSP 

değerinde negatif artış şeklinde görülen bu değişim sulama suyu düzeylerine göre farklılık göstermiştir. Bitkilere 

uygulanan sulama suyu azaldıkça YSP değerindeki düşüş hızı artmıştır (Şekil 4). İlk ölçümlerde birbirine yakın olan 

YSP değerleri sezon sonuna doğru farklılık göstermiştir. En büyük azalma K4 konusunda meydana gelmiş, ilk 

ölçümlerde YSP değeri -28.6 bar iken sezon sonunda bu değer -42.2 bar olarak ölçülmüştür. K2 ve K3 konularında ise 

YSP değerlerindeki azalma birbirine yakın olmuştur. Kırnak ve Demirtaş (2002) mahlep anaçlı Dalbastı kiraz çeşidinde 

                                                           
 

2 Stres düzeyi uygulamalarının başladığı tarih 
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yaptıkları su stresi çalışmalarında, YSP değerlerinin su stresinden etkilenerek sezon sonuna doğru azaldığını, stresinin 

yüksek olduğu konuda YSP değerinin -32.0 bara düştüğünü bildirmişlerdir. Fernandez et al. (1997) elmada, 

Torrecillas et al. (2000) kayısıda ve Küçükyumuk ve ark. (2013) elmada sulama suyu miktarı azaldıkça YSP 

değerlerinin arttığını belirlemişlerdir. 

  
Şekil 4. Yaprak su potansiyelinin sezonluk değişimi 

3.4. Stoma yoğunluğu 

Konulara ait stoma yoğunlukları Çizelge 5’te gösterilmiştir. Stoma yoğunluğu konulara uygulanan sulama 

suyu miktarı azaldıkça azalma göstermiş, en düşük değerler K1 konusuna uygulanan suyun %25’inin uygulandığı K4 

konusundan elde edilmiştir (126.6 adet/mm2). Basiouny (1977) şeftali anaçlarında su stresinin stoma yoğunluğunu 

yaklaşık %35 azalttığını, Küçükyumuk ve Kaçal (2010) elmada sulama suyu azaldıkça stoma yoğunluğunun azaldığını 

bildirmişlerdir. İncirde yağışlı geçen yılarda stoma yoğunluğunun arttığı belirlenmiştir (Mısırlı ve Aksoy, 1994). 

Araştırmacılar stoma yoğunluğu ile sulama suyu miktarının yakın ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Sonuçlar bu 

çalışmanın sonuçları ile uyumludur. 

Çizelge 5. Konulara ait stoma yoğunlukları 

Konular 
Stoma yoğunluğu 

(adet/mm2) 

K1 163.0 a** 

K2 149.8 ab 

K3 132.3 bc 

K4 126.6 c 

4. SONUÇ 

Ülkemizde kiraz yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan kuş kirazı (prunus avium L.) anacında yürütülen 

çalışma sonucunda, bitkinin ihtiyacı olan sulama suyu miktarının %75’inin uygulanması durumunda vejetatif 

gelişimde önemi bir azalma olmadığı belirlenmiştir. Bitkinin ihtiyacı olan suyun %50’si veya daha az miktarlarda 

uygulanması durumunda su stresinin olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Bitki içsel su dengesinin önemli göstergesi 

olan yaprak su potansiyeli değerleri de bu sonucu doğrular niteliktedir. Kiraz yetiştiriciliğinde kuş kirazı anaçlı fidanlar 

kullanıldığında sulama suyu miktarının yetersiz olduğu durumlarda bitkiler su stresinden olumsuz etkileneceğinden 

dolayı, böyle alanlarda kuş kirazı anacı yerine kuraklığa dayanıklı anaçların seçilmesi önerilebilir. 
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KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ YÜZEY SULARININ KALİTELERİNİN SULAMA 

AÇISINDAN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE GRAFİKSEL YÖNTEMLER 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan ARSLAN1  Nazlı TURAN AYYILDIZ2  Alper GÜNGÖR1 

ÖZET 

Bu çalışma kapsamında Karadeniz Bölgesindeki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde bulunan  17 adet yüzey suyunun 

2003 ile 2008 yılları arasındaki su kalite değerlerine çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden temel bileşenler analizi (TBA) ile kümeleme analizi 

(KA) uygulanmıştır. Suların özelliklerini belirlemek amacıyla Piper diyagramı çizilmiştir.  Suların sulama açısından uygunluğunu incelemek amacıyla 

ABD tuzluluk laboratuvarı diyagramı hazırlanmış ve Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR), Kelly indeksi (KI), sodyum yüzdesi, Artık Sodyum Karbonat 

değeri (RSC), ve permeabilite indeksi değerleri hesaplanmıştır. Temel bileşenler ve faktör analizi sonucuna göre toplam varyansın yaklaşık %94.99’ 

u 2 ana bileşenle açıklanmış ve kümeleme analizine göre ise yüzey suları 4 farklı gruba ayrılmıştır. Kızılırmak nehrinin Ca-Na-HCO3 tipinde olduğu, 

diğer suların ise Ca-HCO3 tipinde su olduğu belirlenmiştir. 

Suların RSC değerinin -3.01 ile -0.08 arasında, SAR değeirnin 0.15 ile 3.67 arasında, %Na değerinin 8.23 ile 50.73 arasında ve KI 

değerinin ise 0.09 ile 1.05 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir.  

Çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda alandaki bir çok yüzey suyunun sulama açısından kullanılabileceği 

ancak Kızılırmak nehrinde ise bazı değerlendirmelere göre sulamaya uygunluk açısından bazı sorunlar olabileceği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kümeleme analizi, Faktör analizi, Piper diyagramı, Sulama suyu kalitesi  

ASSESMENT OF SURFACE WATERS QUALITY IN TERMS OF IRRIGATION IN 

BLACKSEA REGION WITH MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS AND GRAPHICAL 

METHODS 

ABSRACT 

This work characterized quality of 17 different surface water from 2003 to 2008 in 5 city, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize in 

Black sea region using factor analysis (FA), cluster analysis (CA).  Major hydrochemical features were identified using Piper diagram. The chemical 

Index such as RSC, % Sodium, SAR and Kelly index were calculated to determine suitably for irrigation and USSL salinity diagrams were drawn.  

The results indicate that two factors for surface water explained 94.99% of the variance. Cluster analysis results show that the 

groundwater in the study area is classified into four groups.  The water type of Kızılırmak River was determined to be Ca-Na-HCO3 and other 

surface waters were Ca-HCO3.  

RSC values ranged from -3.01 to -0.08, SAR ranged from 0.15 to 3.67, %Na values ranged from 8.23 to 50.73 and KI ranged from  0.09-

13 to 1.05. 

Assessment of water samples from various methods indicated that majority of surface water in the Blacksea Region is chemically 

suitable for agricultural uses but Kızılırmak waters are doubtful for irrigation 

Key words: Cluster analysis, Factor analysis, Piper diagram; Irrigation water quality 

1. GİRİŞ 

Yeraltı suyu ve yüzey sularının incelenmesinde su kalite analizleri büyük önem taşımaktadır. Suların 

kimyasal özelliklerine göre içme, sulama ve endüstriyel amaçlar için kullanım durumları belirlenebilmektedir. Sularda 

genellikle; kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), klor (Cl), karbonat (CO3), bikarbonat (HCO3), sodyum (Na), potasyum (K), 

sülfat (SO4) gibi iyonlar bulunmaktadır. Bu kimyasal parametreler suların sınıflandırılmasında önemli rol oynamaktadır.  

Yüzey ve yeraltı sularının kimyasal bileşimi yağış, iklim, topoğrafya ile kayaçların özellikleri gibi birçok faktör 

tarafından etkilenmektedir.  Bu faktörler su tipinin alansal ve zamansal değişimi üzerine etkilidir.  

Bitki su ihtiyacının karşılanmasında,  suyun miktarının ile birlikte kalitesi de büyük önem taşımaktadır. 

Suların kullanım amacına uygunluğunu belirlemek için suların kalitesinin incelenmesi gerekmektedir. Suyun kalitesi 

bitkiyi toprağı ve insanı etkilemektedir. Bitkiye etkisi; toplam tuzluluk etkisi olarak da bilinen; çözelti içerisindeki tüm 

iyonların (anyonlar ve katyonlar) oluşturduğu ozmotik etkiye neden olan, suda eriyebilen tüm katıların toplam 

etkisidir. Diğer bir etki ise;  toksik etki olarak bilinen çözelti içerisindeki iyonların bireysel etkisidir. Toplam tuzluluk 

düşük olsa dahi bazı iyonların yüksek konsantrasyonda bulunmaları bitkide verim ve meyve kalitesi kötüleşmelerine 

neden olabilmektedir. Su kalitesinin toprağa etkisi ise; toprağın fiziksel özelliklerini bozma şeklinde olmaktadır. 

                                                           
 

1 Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Samsun 
2 DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürü 
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Suların kimyasal özellikleri kullanılarak birçok araştırmacı tarafından geliştirilen farklı değerlendirme 

yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler istatistiksel, grafiksel veya matematiksel eşitlikler şeklindedir.  

Çok değişkenli istatistiksel analizlerden olan, kümeleme analizi, temel bileşenler analizi ve faktör analizi, 

son yıllarda yeraltısularının ve yüzey sularının kalite değişimlerini ve kirlenme nedenlerinin belirlenmesi için yapılan 

bir çok çalışmada başarı ile kullanılmışlardır ; Kim ve ark. 2005; Bu ve ark. 2010, Zhao ve Cui, 2009;  Yılmaz ve 

Büyükyılmaz 2009;  Arslan, 2013; Akbal ve ark. 2011).  

Su kalitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan grafiksel ve istatistiksel teknikler 1920’li yıllardan sonra bu 

tür çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.  En fazla kullanılan grafiksel yöntemlerin başında Piper diyagramı,  Stiff 

diyagramı, Schoeller diyagramı, Radyal diyagramı, Durov diyagramı ve Pie diyagramıdır. 

Su kalitesinin sınıflandırılmasında en çok kullanılan diyagramların başında ise; Piper diyagramı gelmektedir.  

Su kalitesi ile ilgili yapılan bir çok çalışmada Piper diyagramını kullanmıştır (Yidana ve ark., 2012; Wanda et al. 2011; 

Sadashivaiah ve ark., 2008). Arslan et al. 2012’ de Bafra Ovasında yapmış olduğu çalışmada, yeraltısuyuna deniz suyu 

girişimi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Piper diyagramını kullanmışlar ve Piper diyagramının suların tiplerinin 

belirlenmesinde çok yararlı sonuçlar verdiğini belirlenmişlerdir. 

 Suların kalitelerinin belirlenmesi tarımsal üretim için çok önemli bir etmendir. Suların özellikleri bitkide 

verim azalmasına veya suladığı toprakların tuzlanmasına ve elden çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle her 

hangi bir suyun sulamada kullanılmadan önce, sulamaya uygun olup olmadığının veya hangi şartlarda bu su ile 

sulama yapılabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir.  Suların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kimyasal 

analizler sonucunda bazı hesaplamalar yapılarak suların sulamaya uygun olup olmadığı belirlenebilmektedir. Suların 

sulamaya uygunluğunun belirlenmesi amacıyla en fazla kullanılan hesaplamalar Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR), 

Kelly indeksi, sodyum yüzdesi, artık sodyum karbonat değeri (RSC) ve tuzluluk indeksidir. Suların sulamaya 

uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan bir çok çalışmada bu değerler belirlenmiştir (Ishaku ve ark., 2011; 

Arumugam ve  Elangovan, 2009; Sundaray ve ark. 2009).  

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde bulunan 17 adet yüzey suyuna ait 12 adet su kalite parametresi 

kullanılarak, sular çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiş,  sulara ait değişik grafikler 

hazırlanmış ve suların sulamaya uygunlukları tespit edilmiştir. Söz konusu yöntemler incelenirken, veri olarak Elektrik 

İşleri Etüt İdaresi’nden alınan Karadenizde Bölgesindeki 17 adet dere, ırmak ve göl sularının 2003-2008 yıllarına ait 5 

yıllık ortalamaları kullanılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma alanı ve analizler 

Bu çalışma kapsamında Samsun ili sınırlarından denize dökülen  Kızılırmak, Mert Irmağı, Yeşilırmak ve Terme 

Çayı, Ordu İli sınırları içerisinde bulunan Bolaman ve Melet Çayları, Giresun ili sınırları içerisinde yeralan Pazar, Aksu, 

Büyükdere ve Harşit çayları, Trabzon İli sınırları içerisinde yeralan Fol, Değermendere ve Kara dere ile Sera ve Uzun 

Göl ve Rize İli sınırları içerisinde yeralan İyidere ve Fırtına derelerine ait 17 adet yüzey suyunun kalite özellikleri 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen 15 adet yüzey suyunun tamamı Karadeniz nehrine dökülmektedir. 

Örnek alınan yüzey suları Şekil 1 de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Çalışma alanı 

Yüzey sularının çok değişkenli istatistiksel analizlerden olan kümeleme analizi ve temel bileşenler analizi ile 

grafiksel yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 2003 ile 2008 yılları arasındaki yüzey 

sularından almış oldukları ölçümler kullanılmıştır (Anonim, 2008). Suların EC, pH, Sodyum (Na), 

Kalsiyum+Magnezyum (Ca+Mg) Potasyum (K), Karbonat (CO3), Bikarbonat (HCO3), Klor (Cl), Sülfat (SO4), toplam tuz 

(TDS) ve Bor gibi özellikleri belirlenmiştir. Hesaplamalar ve grafiklerin hazırlanmasında 5 yıllık ölçümlerin ortalama 

değerleri kullanılmıştır.  

2.1 Metod 

Çok değişkenli istatistiksel analizler, çok sayıda değişken arasındaki ilişkileri ölçme ve açıklamada kullanılan 

yöntemler topluluğudur. En çok kullanılan kümeleme analizi, temel bileşenler analizi ve faktör analizidir(Çakır 1994).  

Kümeleme analizi verilen bir örnek setindeki örnekleri ve o örnekleri tanımlayan değişkenleri sahip 

oldukları benzerliklere göre sınıflayan bir metottur. Kümeleme Analizi’nin genel amacı, gruplanmamış verileri 

benzerliklerine göre gruplamak ve araştırmacıya amacına uygun işee yarar, özetleyici bilgiler elde etmesinde 

yardımcı olmaktır. Kümeleme Analizi’nde birbirine benzeyen elemanların ya da değişkenlerin oluşturduğu kümelerin 

belirlenmesi istenir (Yılmaz, 2009). 

Analiz edilecek değişkenlerin birimleri farklı olduğundan, değişken sayısı arttıkça, birimler arasında 

farklılıklarda artmaktadır. Farklı değişkenlerin birlikte analiz edilmesi  sonuçların hatalı çıkmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle analiz edilen tüm tüm değişkenleri aynı değerle ifade edilmesi gerekmektedir. Veriler analiz edilmeden önce  

standartlaştırılmalıdır. En yaygın standartlaştırma biçimi, değişkenlerin Z-Puanları olarak da bilinen standart değerlere 

dönüştürmektir. (Uçar, 2007). Dönüştürme işlemi aşağıdaki eşitlik ile yapılır. 

         
S

xx
Z i

i


                                         (1) 

Zi: i. değişkene ait Z-puanlarına dönüştürülmüş değer, 

Xi: X değişkene ait i. Gözlem değerini, 

x : X değişkenin ortalaması, 

S : Örnek değerine ait standart sapmayı ifade etmektedir. 

 

Bu çalışmada hiyerarşik kümeleme analizi (HKA) uygulanmış ve öklit uzaklığı ve ward kümeleme 

algoritması seçilmiş ve drenaj kanallarına ait veriler Z puanlarına dönüştürülerek standartlaştırılmıştır. 
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Temel bileşenler analizi; veriler ile ilgilenen araştırmacılar için ellerindeki parametre sayısının  mümkün 

olduğunca verinin büyük kısmını açıklayacak şekilde azaltılmasına imkan sağlayan çok değişkenli istatistiksel 

yöntemlerdendir. Parametre sayısının azaltılmasındaki en önemli konu yeni parametrelerin birbiriyle ilişkisiz olması 

ve faktör ana bileşen sayısının belirlenmesidir. Ana bileşen sayısının belirlenmesinde özdeğeri 1 den büyük olanlar 

seçilir ve böylece ana bileşen sayısı belirlenir.  Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler,  f > 0.75 güçlü, 0.50< f 

<0.75 orta ve 0.30 < f <0.50 ise zayıf olarak değerlendirilir (Liu ve ark. 2003). Çalışmada kullanılan tüm istatistik 

hesaplamaları için SPSS 10 paket programı kullanılmıştır. 

Bu veriler, üzerinde çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden temel bileşenler analizi, faktör analizi 

ve kümeleme analizi uygulanmıştır. Yapılan uygulama ile kullanılan su kalitesi değişkenlerinin sayısının azaltılması, 

örnek alınan noktaların faktörlerle ilişkisinin incelenmesi ve yüzey sularının kümelenmesini amaçlamıştır.  

Örnek alınan yüzey sularının sınıflandırılmasında ayrıca grafiksel yöntemlerden de faydalanılmaktadır.   

Piper diyagramı (Piper 1944) sulardaki temel anyon ve katyonların meq/l oranları kullanılarak oluşturulmuştur. Piper 

diyagramı kullanılarak suların tipleri belirlenebilmektedir. Her bir örnekleme noktasına Ca + Mg, Na, K, Cl, CO3, HCO3 

ve SO4 değerlerinin 5 yıllık değerleri kullanılarak Piper diyagramı hazırlanmıştır.  

Yüzey sularının sulama açısından uygunluklarının belirlenmesi amacıyla Sodyum adsorbsiyon oranı (SAR), 

Artık Sodyum Karbonat değeri (RSC), Yüzde sodyum değeri (%Na), Kelly indeksi (KI) değerleri belirlenmiş ve ABD 

tuzluluk laboratuvarı diyagramı hazırlanmıştır. Hesaplanan değerler ve oluşturulan grafik yardımıyla suların sulama 

açısından sorun oluşturup oluşturmayacağı belirlenmiştir.    

SAR sulama sularının tarım alanlarında kullanıma uygun olup olmadığını belirlemekte kullanılan önemli bir 

parametredir, çünkü bu oran alkali ve sodyumun ürünlere zarar verebilecek boyutta olup olmadığını belirler. 

Toprağın yapısını bozarak, geçirgenliğini azaltan ve sulamadan sonra zeminin üst seviyelerinde soğurulan sodyum, 

toprak yüzeyinde kaymak şeklinde sert bir kabuğun oluşmasına neden olur ve bitki köklerinin havalanması 

engellenir; ayrıca sodyum, bitkiler için zehirli bir ortam oluşturur. SAR değeri formül (2 ) ile hesaplanmaktadır.  

       
  

√     
 

                                                   ( ) 

 

Yüzde sodyum oranı sularının tarımsal alanlarda sulama suyu olarak kullanıma uygun olup olmadığını 

gösteren önemli bir parametredir. % Na formül (3) ile hesaplanmaktadır.  

 

      
  

(     )  (    )
                               ( ) 

  

SAR ve %Na değerlerinin yanında kalsiyum, magnezyum, karbonat ve bikarbonat değerlerinin etkisi sulama 

suyunun kalitesinde önemli bir kriterdir. Bu kritere artık sodyum karbonat (RSC) denir ve formül (4) ile 

hesaplanmaktadır. 

         (        )  (     )               (4) 

Kelly indeksi, Kelly (1940) tarafından geliştirilmiştir. Suların sulamaya uygunluğunun belirlenmesi açısından 

kullanılan bir eşitliktir. KI formül (5) ile hesaplanmaktadır. 

          [
  

     
]                                                       ( ) 

 

Sulama sularının niteliklerinin sınıflandırılması için geliştirilen sistemlerden dünyada ve ülkemizde en çok 

kullanılan “ABD Tuzluluk Laboratuvarı Grafik Sistemi” sınıflandırmasıdır. Suların sulamaya uygunluğunun belirlenmesi 

amacıyla yapılan bu sistemde; sulama suyunda tuzluluk zararının ölçüsü olarak elektriksel iletkenlik değeri (EC) 

µs/cm boyutunda ve sodyumluluk zararı olarakta sodyum adsorbsiyon oranı (SAR) gözönüne alınmıştır. Bu yönteme 

ilişkin olarak hazırlanan grafikte sulama suları;  yatay eksende tuzluluk zararı,  C1,C2,C3 ve C4 düşey eksende ise 

sodyumluluk zararı S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere toplam 16 sınıfa ayrılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Karadeniz Bölgesindeki 17 adet yüzey suyuna ait temel tanımlayıcı istatistik sonuçları Çizelge 1 de 

verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde pH değerinin 7.66 ile 8.16 arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerin ise 8 

olduğu görülmektedir. Suların EC değerlerin ise 112 µs/cm ile 1347 µs/cm arasında değişim gösterdiği ve ortalama 

EC değerinin ise 300 µs/cm olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde yüzey sularına ait diğer özellikler incelendiğinde tüm 

parametrelerin en küçük ve en büyük değerleri arasında çok fazla fark olduğu ve suların özelliklerinin birbirinden 

farklı olduğunu görülmektedir.  

Çizelge 1. Yüzey sularının özelliklerine ait temel tanımlayıcı istatistikler  

Parametreler Ortalama En küçük En büyük S.D. 

pH 8,00 7,60 8,16 0,16 

EC (µs/cm) 300 112 1347 285 

Na (me/l) 0,72 0,11 6,40 1,48 

K (me/l) 0,01 0,00 0,11 0,03 

Ca+Mg (me/l) 2,36 1,05 6,10 1,26 

CO₃ (me/l) 0,10 0,03 0,20 0,05 

HCO₃ (me/l) 1,83 0,89 3,40 0,75 

Cl (me/l) 0,55 0,14 5,57 1,30 

SO4 (me/l) 0,72 0,10 5,66 1,29 

FrS 27,12 5,20 300 70,39 

TDS (mg/l) 187,82 72,00 950 201,34 

3.1. Kümeleme Analizi 

Yüzey sularının özelliklerine göre hangi kaynakların birbirlerine yakın özellikler içerisinde olduğunu 

belirlemek amacıyla gözlem yapılan 5 yıllık verilerin ortalama değerleri kullanılarak Kümeleme analizi yapılmıştır. 

Kümeleme analizine ait dendogram Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde yüzey sularının özelliklerine göre 4 

farklı  grup oluşturduğu görülmektedir. Fol deresi, Harşit Deresi, Sera gölü, Bolaman çayı, Büyük dere, Terme Çayı ve 

Pazar deresi aynı grupta olmuş ce 1.grubu oluşturmuştur.  Karadere, Değirmendere,  Melet ırmağı, Aksu deresi, 

Yeşilırmak aynı grupta olup 2.grubu oluşturmuştur. İyidere, Fırtına deresi ve uzun göl aynı grup içerisinde yeralmış ve 

3. Grubu oluşturmuşken, Kızılırmak ise su özeliği açısından tek başına ayrı bir grubu oluşturmuştur. Kümeleme analizi 

sonucunda oluşan grupların su özellikleri arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla gruplara ait su özelliklerinden 

EC, pH, Na ve SO4 değerlerinin dağılımını belirlemek amacıyla  Şekil 3 de verilerin en küçük, en büyük ve ortalama 

değerleri ifade eden grafik verilmiştir.  

 

Şekil 2. Kümeleme analizine ait dendogram 

Şekil 3 incelendiğinde grupların EC değerleri karşılaştırıldığında Grup 1 ün EC değerlerinin 195 -306 µs/cm 

arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerin ise 248 µs/cm olduğu, Grup 2 de bulunan yüzey sularının EC 

değerleri ise 236-375 µs/cm ve ortalama değerin ise 306 µs/cm olduğu belirlenmiştir. Grup 3 ün EC değerlerinin 

112 -117 µs/cm arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerin ise 140 µs/cm olduğu ve grup 4 de yeralan 

Kızılırmak nehrinin ise EC değerinin 1347 µs/cm olduğu belirlenmiştir.  Grup 3 de yeralan yüzeysularının EC 

değerlerinin en düşük olduğu görülmektedir 
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Şekil 3. Grupların bazı özelliklerine ait ortalama değerler 

 

Grupların pH değerlerine ait grafik incelendiğinde ise grupların pH değerleri arasında farklılık olduğu ve grup 

1 de yeralan suların pH değerleri en yüksek ve grup 4 yeralan Kızılırmak nehrinin ise pH değerinin en küçük olduğu 

görülmektedir. 

Grupların Na ve SO4 değerleri arasında da farklılık olduğu bununla birlikte Grup 4 de yeralan Kızılırmak 

nehrinin Na ve SO4 değerlerinin diğer gruplardan çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

3.2. Temel Bileşenler Analizi 

Karadeniz Bölgesindeki 17 adet yüzey suyuna ait 11 adet parametre ile yapılan faktör analizi ve temel 

bileşenler analizine ait sonuçlar  Tablo 2 de verilmiştir.  Özdeğeri 1 den büyük olan 2 faktör oluşmuştur. Anal iz 

sonucunda elde edilen 2 faktör toplam varyansın %94.99’unu açıklamaktadır. Faktör 1 toplam varyansın % 74.18 ini 

açıklamakta ve bu faktörde 1. faktör toplam faryansın % 52,13’ünü, açıklamakta olup, bu faktörde sırasıyla Cl -, Sertlik, 

Na+, SO4 , TDS, EC, K+, Ca+Mg  pozitif yönde güçlü, pH ise negatif yönde orta derecede temsil edilmektedir. Örneklere 

ait kalite parametrelerinin çoğu Faktör 1 de yer almakta olup toplam varyansın açıklama payına bakıldığında bu 

faktörün su kalitesini tek başına temsil edebilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu faktörde yeralan parametreler 

incelendiğinde, parametrelerin daha çok tuzluluk ile ilişkili parametreler olduğu görülmektedir.  Bu faktörün hangi 

yüzey sularında etkili olduğunu belirlemek için faktör skor değerleri kullanılmaktadır. Yüzey sularına ait faktör skor 

değerlerindeki artış, o faktörün o yüzey suyunda daha fazla etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan faktör analizine 

ait faktör skor değerleri tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde skor değerinin en fazla Kızılırmak nehrinde 

olduğu, Mert Irmağı ve Yeşilırmak nehrinin skor değerlerinin ise diğer yüzey sularına oranla daha fazla olduğu 

görülmektedir. Faktör 1 in en düşük skor değerinin ise Sera gölünde olduğu belirlenmiştir.  

Faktör 2 nin toplam varyansın  % 20.81’ini açıklamaktadır. Bu faktörde HCO3
2- ve  CO3

2-pozitif yönde güçlü,  

pH ve Ca+Mg  ise pozitif yönde orta güçlü olarak temsil edilmektedir. Bu faktörde HCO3
2- ve CO3

2- açısından zengin 

olan suları göstermektedir. Tablo 3 incelendiğinde bu faktörün en çok Yeşilırmak ve Mert Irmağında etkili olduğunu, 

en az etkiyi ise en düşük değere sahip olan Fırtına deresinde gösterdiği belirlenmiştir.  
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Çizelge 2.   Döndürülmüş faktör yapısı matrisi 

Parameters Factor 1 Factor 2 

Cl- 0,995 0,028 

Sertlik 0,994 0,000 

Na+ 0,992 0,090 

SO4
2- 0,986 0,117 

TDS 0,976 0,095 

EC 0,958 0,280 

K+ 0,932 0,054 

Ca+Mg 0,797 0,583 

pH -0,679 0,659 

HCO3
- -0,014 0,947 

CO3
- 0,456 0,831 

Özdeğerler 5,16 2,29 

Açıklama Payı (%) 74,18 20,81 

Birikimli açıklama payı 74,18 94,99 

(** güçlü ( p > 0,75)); (* orta ( 0,50 – 0,75)) 

Çizelge 3. Yüzey sularının faktör skor değerleri ve sulama suyu özellikleri 

Su kaynağı 
Faktör 1 skor 

değeri 

Faktör 2 skor 

değeri 
EC SAR RSC %Na 

Kelly 

indeksi 

Karadere -0,399 -0,169 195 0.29 -0.25 13.27 0.15 

İyidere -0,245 -1,230 122 0.25 -0.08 14.17 0.17 

Fol deresi -0,179 0,451 257 0.48 -0.21 18.80 0.23 

Fırtına deresi -0,270 -1,434 112 0.15 -0.12 9.40 0.10 

Terme çayı -0,186 -1,144 172 0.43 -0.07 20.11 0.25 

Melet çayı -0,191 0,370 236 0.30 -0.18 12.50 0.14 

Harşit çayı -0,333 0,216 246 0.26 -0.43 10.89 0.12 

Değirmendere -0,414 0,737 230 0.19 -0.34 8.23 0.09 

Pazar deresi -0,209 -1,229 153 0.22 -0.33 11.32 0.13 

Uzungöl -0,306 -1,245 118 0.24 -0.15 13.64 0.16 

Sera gölü -0,436 0,580 248 0.50 -0.29 19.40 0.24 

Bolaman çayı -0,141 -0,143 276 0.37 -0.38 14.29 0.17 

Aksu deresi -0,239 0,759 306 0.36 -0.39 13.19 0.15 

Mert ırmağı -0,040 1,097 375 0.47 -0.29 15.31 0.18 

Büyükdere -0,255 0,372 241 0.24 -0.33 10.00 0.11 

Yeşilırmak -0,010 2,176 478 0.71 -0.46 19.84 0.25 

Kızılırmak 3,850 -0,142 1347 3.67 -3.01 50.78 1.05 

3.3. Piper diyagramı 

Piper diyagramı kullanılarak suların tipleri belirlenebilmektedir. Piper diyagramı üzerinde 6 farklı bölge 

bulunmaktadır. Diyagram hazırlandıktan sonra suların bulunduğu bölge o suyun tipini göstermektedir. Çalışma 

alanındaki 17 adet yüzey suyuna ait Piper diyagramı Şekil 4 de verilmiştir.  Şekil incelendiğinde çalışma alanındaki 

yüzey sularının 2 farklı bölgede olduğu görülmektedir. Kızılırmak nehrinin suyunun 6 numaralı bölgede olduğu ve 

Ca-Na-HCO3 tipinde olduğu, diğer suların ise 1 numaralı bölgede olduğu ve Mg- HCO3 tipinde olduğu  belirlenmiştir. 

Karadeniz Bölgesindeki incelenen 17 adet yüzey suyundan 16 adedinin Mg-HCO3 tipinde yani tatlı su olduğu, 

Kızılırmak nehrinin ise Na miktarının fazla olması nedeniyle suyun tipinin farklı olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4. Piper diyagramı 

3.4. Suların Sulamaya Uygunluklarının Değerlendirilmesi 

Karadeniz Bölgesindeki yüzey sularının sulama açısından değerlendirilmesi amacıyla suların EC, SAR, 

RSC,%Na ve Kelly indeksi değerleri hesaplanmış ve Çizelge 3 de verilmiştir.  

Şekil 5 de örneklere ait ABD tuzluluk laboratuvarı diyagramı verilmiştir. Şekil incelendiğinde suların sulama 

açısından 3 farklı grupta toplandığı görülmektedir. Kızılırmak nehrinin suyunun C3S1, Yeşilırmak, Mert Irmağı, Aksu 

deresi, Bolaman çayı ve Fol deresinin sularının ise C2S1 olduğu belirlenmiştir. Bölgedeki diğer yüzey sularının ise 

sulama açısından C1S1 olduğu belirlenmiştir. Buna göre Kızılırmak nehri sulama açısından problem oluşturabilecek bir 

su olup, drenaj problemi olan alanlarda kullanılması durumunda arazilerde tuzluluk sorunu oluşacaktır. Bununla 

birlikte C2S1 sınıfında bulunan sular ise hassas bitkilerin sulanması durumunda verim kaybına sebep olacak, diğer sular 

ise  C1S1 sınıfında olup sulamada herhangi bir sorun oluşturmayacak şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Suların sulamaya uygunluklarının belirlenmesinde kullanılan diğer bir parametre ise suların RSC miktarıdır. 

RSC değerinin 1.25 den küçük olduğu sular sorunsuz, 1.25 ile 2.50 arasında olan sular orta sorunlu ve 2.50 ten büyük 

olduğu sular ise sorunludur. Çizelge 3 incelediğinde suların tamamının RSC değerinin 0 dan küçük olduğu ve 

herhangi bir sorun olmadığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 5. ABD Tuzluluk laboratuvarı diyagramı 
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Suların sulamaya uygunluğu açısından incelenen diğer bir özellik ise %Na değeridir. %Na değerinin 20 den 

küçük olduğu sular sulama açısından mükemmel, 20ile 40 arasında olan sular iyi, 40-60 izin verilebilir, 60 ile 80 

arasında olan sular şüpheli ve 80 den büyük olan sular ise sulamaya uygun değildir. Çizelge 3 incelendiğinde %Na 

değerinin 50.78 ile en yüksek Kızılırmak nehrinde olduğu belirlenmiş ve sulama açısından izin verilebilir sınırlarda 

olduğu belirlenmiştir. Terme çayının ise iyi derecede olduğu ve diğer suların ise sulama açısından mükemmel olduğu 

belirlenmiştir.  

Suların sulama açısından uygunluklarının belirlenmesinde Kelly indeksi kullanılmıştır. Sulara ait indeks 

değerleri hesaplanmış ve Çizelge 3 de verilmiştir.  Çizelge incelendiğinde Kızılırmak nehrinde KI=1.05 ile ‘uygun değil’ 

sulama sınıfında, diğer dere ve nehir sularının ise sulamaya uygun oldukları belirlenmiştir.  

4. SONUÇ 

Karadenizin; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinden denize dökülen 17 adet dere ve nehir 

sularına ait verilerin 2003-2008 yılları arasındaki 5 yıllık ortalamaları Elektrik İşleri Etüt İdaresinden alınmış ve gerekli 

istatistiksel, grafiksel yöntemler ile matematiksel eşitlikler yardımıyla irdelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında; 17 adet dere ve nehir sularına ait kümeleme analizi yapılmış ve buna göre sular, 

aralarındaki benzer ilişkiler bakımından gruplara ayrılmıştır. Yapılan kümeleme analizi sonucunda alanda 4 farklı 

grupta su olduğu belirlenmiştir. Gruplardaki suların özellikleri incelendiğinde Grup 4 de yeralan Kızılırmak Nehrinin su 

özelliklerinin alandaki en yüksek değerlerde olduğu ve, Grup 3 de yeralan İyidere, Fırtına ve Pazar dereleri ile Terme 

Çayı ve Uzungöle ait su değerlerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca suların özelliklerine temel bileşenler analizi uygulanmış ve 2 temel faktörün etkili olduğu 

belirlenmiştir. 1. Faktörün sulardaki tuzluluk parametrelerini temsil ettiği, 2. faktörün ise sulara tatlı su özelliği veren 

parametreleri temsil ettiği belirlenmiştir. Su kaynaklarının her birine ait faktör skor değerlerine göre Faktör 1 in en 

fazla Kızılırmak Nehrinde, faktör 2 nin ise Yeşilırmak nehrinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

ABD tuzluluk diyagramına göre Kızılırmak suyunun C3-S1 sulama suyu sınıfında olduğu Yeşilırmak, mert 

ırmağı, aksu deresi, Bolaman çayı ve Fol deresi C2-S1, diğer dere sularının ise C1-S1 sulama suyu sınıfında olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca tüm dere ve nehir sularınında RSC değerinin sulama açısından sorun oluşturmadığı, Kelly 

indeksine göre ise sadece Kızılırmak nehrinde problem olduğu ve diğer su kaynaklarında herhangi bir problem 

olmadığı ve sulamada rahatlıkla kullanılabileceği belirlenmiştir.  

Tüm değerlendirmeler sonucunda Karadeniz Bölgesindeki su kaynakları içerisinde Kızılırmak nehrinin 

sularının sulama açısından diğer nehirlere göre daha kötü olduğu ve bu su ile sulama yapılmasında dikkatli olunması 

gerektiği belirlenmiştir. 

Su özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda öncelikle kümeleme analizi yapılarak sular özelliklerine göre 

gruplara ayrılmalı daha sonra da mutlaka suların özelliklerinin belirlenmesi için diyagramlar hazırlanmalıdır. Aynı 

şekilde suların sulamaya uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla % Na miktarı ve SAR ve RSC değeri, Kelly 

indeksi, permeabilite indeksi değerleri mutlaka hesaplanarak değerlendirilmelir. 
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AKDENİZ BÖLGESİNDE ITALIA SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİDİNDE YAPRAK SU 

POTANSİYELİNE GÖRE SULAMA PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 

Yeşim BOZKURT ÇOLAK1  Attila YAZAR2 

Semih TANGOLAR 2  S. Metin SEZEN1 

ÖZET 

Bu araştırma Çukurova Bölgesinde damla yöntemiyle sulanan sofralık üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli değerlerini esas alarak en 

yüksek verimi ve kaliteyi sağlayacak optimum sulama programını oluşturmak amacıyla üç yıl süreyle (2007-2009) Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Bağcılık Araştırma alanında yer alan 12 yaşlı Italia sofralık üzüm çeşidi üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, dört farklı 

konu ele alınmıştır: Bunlar gün ortası yaprak su potansiyelinin üç farklı eşik değerine göre oluşturulan sulama konularıyla (I1: Ψl = -1,0 MPa; I2: Ψl = -

1,3 MPa; I3: Ψl = -1,6 MPa); ve sulanmayan tanık konudur (I4). Sulama konularının omca verimi üzerine etkisi yıllara göre farklı bulunmuştur. Genel 

olarak en düşük verim sulanmayan tanık konuda belirlenmiştir. Sulamanın verime, asma gelişimine ve şıra kalitesine etkisinde büyük farklar 

saptanmıştır. Farkların çevresel koşullar ve uygulanan sulama programının etkisi sonucunda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Italia çeşidinin Ψl = -

1,3MPa (-13 bar) ve Ψl = -1,6MPa (-16 bar) değerlerinde sulanmasıyla yüksek verim alınmıştır. Sulamalarda kök bölgesindeki eksik nemin tarla 

kapasitesine getirilmesi gerekmektedir. En yüksek su kullanma randımanı (WUE) genel olarak sulanmayan konuda elde edilirken sulama düzeyi 

arttıkça WUE azalmıştır. Sonuçlar ele alınan asma çeşitlerinin kısıntılı sulanması gerektiğini ve verim ile su kullanım randımanının maksimum 

kılınması için bunun gerekli olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaprak su potansiyeli, sulama programlaması, damla sulama, su kullanma randımanı, asma.  

DEVELOPMENT OF IRRIGATION PROGRAM USING LEAF WATER POTENTIAL IN 

ITALIA TABLE GRAPE VARIETY IN THE MEDITERRANEAN REGION 

ABSTRACT 

This research was conducted over three consecutive years (2007–2009) in the experimental vineyard of the Department of 

Horticulture at Cukurova University in Adana located in the Eastern Mediterranean Region of Turkey on 12 years old Italia variety in order to 

determine the optimal timing of irrigation for high quality yield using mid-day leaf water potential values. In the study, for different treatments 

based on various threshold levels of leaf water potential, were considered: (I1: Ψl = -1,0 MPa; I2: Ψl = -1,3 MPa; I3: Ψl = -1,6 MPa) and non-irrigated 

control treatment (I4). In general, lowest yields were obtained from the non-irrigated control treatment in the experimental years. The effect of 

irrigation treatments on yield, vine growth and juice quality differred among the years. The differences can be attributed to varying weather and 

soil water conditions occurred in the experimental years. Irrigation positively affected the yield in the varieties considered. High yields of Italia 

variety can be obtained when irrigated at at leaf water potential values of -1,3 MPa (-13 bar) and Ψl = -1,6MPa  (-16 bar); Highest water use 

efficiency (WUE) was obtained in non-irigated control treatment and WUE decreased with increasing irrigation amounts. The results revealed that 

grape varieties considered in the study should be deficit irrigated for higher yield and WUE.  

Keywords: Leaf water potential, irrigation programming, drip irrigation, water use efficiency, grapevine 

GİRİŞ 

Günümüzde hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların hızla kirlenmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği su 

kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gıda ve su gereksinimi de 

artmaktadır. Diğer taraftan toprak ve kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir. Artan nüfusun 

gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve mevcut sınırlı su 

kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, asmanın gen merkezi olmasının 

yanı sıra eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. Ülkemiz dünya ülkeleri içerisinde bağ alanı bakımından 550 000 

ha ile 4; yaş üzüm üretimi bakımından ise 4 milyon ton ile 6. sırada yer almaktadır. (Uzun ve Bayır, 2008). Kuraklık, 

dünyanın Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü tarım alanlarında bitki gelişimini sınırlayan ve bitkisel üretimi azaltan en 

önemli çevresel faktördür. Bu bölgelerde yetişen asmalarda yüksek düzeyde buharlaşma ve buna karşın bu 

buharlaşmayı karşılayacak su kaynaklarının yetersizliği asmaların su stresine maruz kalmasına neden olmaktadır. 

Sulamanın temel amacı bitkiye gereksinimi kadar ve gereksindiği zaman su sağlamak olduğundan bitkinin 

izlenmesi sulama zamanın belirlenmesinde daha doğrudan yöntemdir. Bitki, içinde bulunduğu çevreye (toprak-su-
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atmosfer) tepki verdiğinden ve ayrıca bitki, su kaynağı olan toprakla atmosfer arasında yer aldığından, sulama 

programlaması amacıyla bitkinin içsel su durumunun kullanılması toprak suyu gözlemlerine dayalı geleneksel 

sulama programlamasına göre çok daha sağlıklı ve güvenilir olmaktadır. 

Yaprak su potansiyeli, bitkinin içsel durumunu tanımlayan ve kolaylıkla ölçülebilen bir parametre 

olduğundan, son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak, yüksek gelir sağlayan ürünlerin sulama 

programlamasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, suyu daha randımanlı ve yüksek üniformite 

ile uygulayabilen mikro-sulama (damla, mini-sprink gibi) yöntemleriyle birlikte kullanıldığında sulama suyundan 

önemli ölçüde tasarruf sağlanmakta ve su kullanım randımanı da en üst düzeye çıkmaktadır. Gün ortası yaprak su 

potansiyeli sulama programlamasında kullanılmakta ve bu parametre bağlarda ben düşme döneminden itibaren 

oldukça kararlı bir düzeyde seyretmektedir. 

Tam sulanan bağlarda gün ortası yaprak su potansiyelinin (Ψ) -10 bar (-1,0 MPa) değeri “stressiz eşik değer” 

olarak kabul edilmiştir. Ψ’nin -12 bar (-1,2 MPa) ile -14 bar (-1,4 MPa) arasında olması orta derecede stresi, -16 bar (-

1,6 MPa) ve daha büyük negatif değerlerin ise aşırı stresi temsil ettiği belirtilmiştir (Williams ve Araujo, 2002; Girona ve 

ark., 2005).   

Sulamanın asmada verim ve tane kompozisyonu, üzüm kalitesi gibi asmanın fizyolojisine etkisini gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Smart ve Coombe, 1983; Williams ve Matthews, 1990; Ergenoğlu ve ark., 1992; Esteban ve ark., 

2001; Gachons ve ark., 2005; Zabihi, 2006). Ancak, bu çalışmalardan sulamanın asmanın şıra ve şarap kalitesi üzerine 

olan etkisinin hem pozitif, hem de negatif olarak saptanabildiği ve asmanın sulamaya olan yanıtının hasat zamanı, 

ürün yükü ve su stresinin derecesine bağlı olarak değiştiği görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Çukurova Bölgesinde Italia sofralık üzüm çeşidinde farklı gün ortası yaprak su 

potansiyeli değerlerinde damla yöntemiyle uygulanan sulamaların asmaların vejetatif gelişme, verim, şıra kalitesi 

üzerine etkilerini belirlemek ve en uygun sulama programını oluşturmaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Araştırma 2007-2009 yetiştirme mevsimlerinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü Bağcılık Deneme Alanında yürütülmüştür. Akdeniz iklim kuşağında bulunan Adana ilinde kışlar ılık ve yağışlı, 

yazlar sıcak ve kurak geçer. Çok yıllık veriler göre uzun yıllık yağış ortalaması 670,8 mm’dir. Bölgede uzun yıllık 

sıcaklık ortalaması 19,1 oC’dir. Uzun yıllar ortalamalarına göre yıllık buharlaşma ise 1536 mm’dir.  

Deneme alanının farklı noktalarından alınan bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinin analizi 

sonucunda toprağın bazı özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge1’de verilmiştir. Deneme alanı topraklarının profil 

boyunca kumlu tınlı olduğu ve 80 cm profil derinliğinde tarla kapasitesi ve solma noktası su içerikleri 276 ve 152 

mm, kullanılabilir su miktarı 124 mm olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Araştırma alanı topraklarının bazı özellikleri 

Katman Derinliği 

(cm) 
Bünye Sınıfı 

Tarla Kapasitesi 

(g/g) 

Solma Noktası 

(g/g) 

Hacim Ağırlığı 

(g/cm³) 
pH EC 

0-20 L 26,3 15,7 1,41 7,61 0,021 

20-40 L 25,2 13,1 1,36 7,77 0,017 

40-60 L 24,9 13,4 1,33 7,89 0,015 

60-80 L 25,1 13,7 1,34 7,90 0,015 

Çalışmada 4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. Konular yaprak su potansiyelinin (Ψ) üç farklı değerinde 

sulamalar başlatılmıştır. I1 Konusu: Gözlerin uyanmasından itibaren gün ortası yaprak su potansiyeli Ψ= – 1,0 MPa (-

10 bar) değerine düştüğünde sulamanın başlatılması ve hasat sonrasında da -1,0 MPa ile sulamaların sürdürülmesi; I2 

Konusu; Gözlerin uyanmasından itibaren gün ortası yaprak su potansiyeli Ψ= – 1,3 MPa (-13 bar) değerine 

düştüğünde sulamanın başlatılması ve hasat sonrasında da -1,3 MPa ile sulamaların sürdürülmesi; I3 Konusu: Gözlerin 

uyanmasından itibaren gün ortası yaprak su potansiyeli Ψ = – 1,6 MPa (-16 bar) değerine düştüğünde sulamanın 

başlatılması ve hasat sonrasında da -1,6 MPa ile sulamaların sürdürülmesi; I4 (Kontrol) Konusu: Sulama yapılmayan 

tanık konu olarak ele alınmıştır. 

Araştırma 12 yaşlı Italia sofralık üzüm çeşidi üzerinde yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme 

desenine göre üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Sıra üzeri 2,5 m ve sıralar arası 3 m olup guyot terbiye sisteminde 

yetiştirilmektedir. Her bir parselde 10 asma (10 x 2,5=25 m) bulunmaktadır. Her bir parselin uzunluğu 25 m; parsel 

alanı ise 3m x 25m= 75 m2’dir.  
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Araştırmada damla sulama sistemi kullanılmıştır. Arazi eğimli olduğundan basınç düzenleyici damlatıcılı 

lateraller kullanılmıştır. İşletme basıncı 1,5 kg/cm2, damlatıcı aralığı 50 cm, damlatıcı debisi 2,3 L/h olan damlatıcılar 

kullanılmıştır. Sisteme su 200 m3 hacimli beton havuzdan bir pompa aracılığı ile alınarak verilmiştir. 

Toprak profilinin ilk katmanında (0-20 cm) gravimetrik yöntemle, 20-80 cm arasında ise 20 cm’lik artışlarla 

nötronmetre yöntemiyle toprak suyu gözlemleri yapılmış ve hasada dek sürdürülmüştür. Asma bitkisinin 80 cm’lik 

toprak profilinden tükettiği su miktarı su dengesi eşitliği ile hesaplanmıştır. Su kullanım randımanı (WUE) ve sulama 

suyu kullanım randımanını (IWUE) belirlemek amacıyla Howell ve ark., (1995)’nın verdiği eşitlikler kullanılmıştır. 

Tüm konulara eşit miktarda gübre uygulanmıştır. Gözlerin uyanması sırasında 7 kg/da N, fosfor ve 

potasyum hesabı ile yaklaşık 50 kg/da kompoze gübre (15:15:15) kullanılarak yapılmıştır. Tane tutumu döneminde 

azot kaynağı olarak Üre (%46N) ve Potasyum kaynağı olarak da Potasyum sülfat (%50 K2O) kullanılarak 7’şer kg/da 

saf azot ve potasyum hesabına göre toprağa verilmiştir. 

Yaprak su potansiyeli (YSP) portatif basınç odacığı (pressure chamber) aygıtı (PMS Instrument Company 

Model 615) ile gün ortasında (12.00-13.30 arasında) haftada 3-5 gün ölçümler yapılmıştır. Bu amaçla her parselde bir 

omcada tam gelişmiş, güneşe bakan iki yaprakta ölçüm yapılmış ve bunların ortalaması gün ortası yaprak su 

potansiyeli değeri olarak alınmıştır. 

Deneme sürecinde bitkinin gelişim dönemleri izlenmiş, yaprak alanı gözlem ve ölçmeleri yapılmıştır. Yaprak 

alan indeksi ölçümleri LAI-2000 Plant Canopy Analyzer ile yapılmıştır. Anılan aygıt ile yaprak alanı indeksi 

ölçümlerinde, bitki tacı üstünde ve taç altında yapılan dağılmış radyasyon şiddetinden yararlanılmaktadır.  

Sulama düzeylerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla üzümün olgunluk 

zamanında alınan salkımlarda, salkım ağırlığı (g), tanelerde; tane ağırlığı (g), tane hacmi (ml); şırada ise suda 

çözünebilir kuru madde (%), asitlik (g/şıra), pH; verim, ölçüm ve analizleri yapılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmada konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarları ile deneme konularına ilişkin mevsimsel 

bitki su tüketimi (ET), verim, su kullanım randımanı (WUE), sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri Çizelge 

2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Araştırmada konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarı, mevsimlik bitki su tüketimi (ET), verim, su kullanım randımanı(WUE), 

sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri 

Yıl Sulama Konuları Sulama Suyu (mm) 
ET 

(mm) 

Verim 

(kg/ha) 

WUE 

(kg/m3) 

IWUE 

(kg/m3) 

2
0

0
7

 

I1 775 859 8633 1,01 1,11 

I2 622 714 12632 1,77 2,03 

I3 496 798 8800 1,77 1,77 

I4 - 190 6139 3,23 - 

2
0

0
8

 

I1 729 823 5364 ab 0,65 0,74 

I2 694 783 7038 a 0,90 1,01 

I3 617 697 7564 a 1,09 1,23 

I4 - 187 2652 b 1,42 - 

2
0

0
9

 

I1 372 638 8896 1,39 2,39 

I2 360 626 13959 2,23 3,88 

I3 187 453 14540 3,21 7,78 

I4 - 266 5863 2,20 - 

Deneme süresince hasada dek konulara uygulanan sulama suyu miktarları I1 konusunda 372-775 mm; I2 

konusunda 360-694 mm ve I3 konusunda ise 187-617 mm değerleri arasında değişmiştir (Çizelge 2). Araştırmanın 

birinci yılında sulamalara 9.05.2007- 24.07.2007 tarihleri arasında, ikinci yılında 24.04.2008- 07.08.2008 tarihleri 

arasında ve denemenin son yılında 21.05.2009- 28.07.2009 tarihleri arasında başlanmış ve hasatta son bulmuştur. 

Denemenin üçüncü yılında (2009) kış ve bahar aylarında düşen yağış miktarının uzun yıllık ortalama değerlerden 

yüksek olması nedeniyle sulamalar diğer yıllara göre daha geç başlamış ve daha az sulama suyu uygulanmıştır. 

Sulama aralıkları çeşitlere göre I1 konularında (Ψl=–1,0 MPa) 2-14 gün; I2 konularında (Ψl=–1,3 MPa) 3-27 gün; I3 

konularında ise (Ψl=–1,6 MPa) 7-33 gün arasında, hava koşullarına bağlı olarak, değişmiştir. Hasada kadar geçen 

dönemde konulara göre uygulanan sulama sayıları I1 konularında 14-18, I2 konularında 10-13, I3 konularında ise 3-9 

arasında değişmiştir. 
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Asma bitkisinin gözlerin uyanmasından hasada kadar geçen dönem için toplam yağış 2007 yılı için 249 

mm, 2008 yılı için 78 mm ve 2009 yılı için 221 mm yağış gerçekleşmiştir.  

Konulara göre mevsimlik su tüketimi değerleri yıllar arasında farklılık göstermiştir. Yağışlı geçen 2009 

yılında su tüketimleri göreceli olarak diğer iki yıla kıyasla daha düşük bulunmuştur. Konulara göre su tüketimleri I1’de 

638-859; I2’de 626-783 mm; I3’te 453-697 mm ve I4 konusunda ise 190-266 mm arasında değişmiştir. Genel olarak 

uygulanan sulama suyu miktarı azaldıkça tüketim de azalma göstermiştir. Sulama aralığı arttıkça uygulanan toplam 

sulama suyu miktarı azalmış ve bunun sonucu olarak bitki su tüketimi de azalma göstermiştir.  

Sulama konularının yaş üzüm verimi üzerine etkisinin belirgin olmamasına karşın sulama uygulamalarıyla 

sulanmayan kontrole göre daha yüksek üzüm verimi değerleri elde edildiği gözlemlenmiştir. Deneme yıllarında en 

yüksek verim ilk yıl (2007) I2 sulama konusunda 12632 kg/ha, ikinci yıl (2008) I3 sulama konusundan 7564 kg/ha, 

üçüncü yıl (2009) I3 sulama konusundan 14540 kg/ha elde edilmiştir. Verim değerlerinin incelenmesinden Italia 

çeşidinde ortalama verimlerin yıldan yıla önemli farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda araştırmanın ikinci yılı (2008) haricinde diğer iki yıl önemsiz çıkmıştır.  

En yüksek WUE değeri sulanmayan I4 konusunda belirlenmiştir. En düşük WUE değeri I1 sulama konusunda 

saptanmıştır. WUE değerleri I1 konusunda 0,65-1,39 kg/m3; I2 konusunda 0,90-2,23 kg/m3; I3 konusunda 1,09-3,21 

kg/m3 ve sulanmayan I4 konusunda ise 1,42-3,23 kg/m3 arasında değişmiştir. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça 

WUE değeri azalma göstermiştir. En yüksek sulama suyu kullanma randımanı (IWUE) ise 7,78 kg/m3 ile I3 sulama 

konusunda 2009 yılında belirlenmiştir. Göreceli olarak daha fazla yağışın kaydedildiği ve daha az sulama suyunun 

uygulandığı 2009 yılına ilişkin IWUE değerleri ilk iki yıla kıyasla daha yüksek bulunmuştur.  

Deneme yıllarında sulama konularında belirlenen bitki su tüketimi (ET) ile verim (Y) arasındaki ilişkiler yıllara 

göre ayrı ayrı geliştirilerek Şekil 1’de verilmiştir. Denemenin her üç yılında ikinci dereceden ilişkiler belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Mevsimlik Bitki Su Tüketimi-Verim İlişkisi  

Italia sofralık üzüm çeşidinde sulama konularına göre gün ortası yaprak su potansiyeli değerlerinin 

zamansal değişimleri Şekil 2-4’de verilmiştir.  Araştırmanın ilk yılında (2007) anılan değerler I1 konusunda -0,65 ile -

1,56 MPa; I2 konusunda -0,73 ile -1,70MPa; I3 konusunda -1,1 ile -1,64 MPa; susuz konuda ise -0,88 ile -1,76 MPa 

arasında değişmiştir. Araştırmanın ikinci yılında (2008)  anılan değerler I1 konusunda -0,90 ile -1,35 MPa; I2 konusunda 

-1,05 ile -1,70 MPa; I3 konusunda -1,01 ile -1,78 MPa; susuz konuda ise   -1,2 ile -1,90 MPa arasında değişmiştir. 

Araştırmanın üçüncü yılında (2009)  anılan değerler I1 konusunda -0,80 ile -1,35 MPa; I2 konusunda -1,05 ile -1,55 

MPa; I3 konusunda -1,21 ile -1,67 MPa; susuz konuda ise -1,18 ile -1,68 MPa arasında değişmiştir. Mevsim sonlarına 

doğru yaprak su potansiyeli değerlerinin göreceli olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Bu durum yaprakların 

yaşlanması ile açıklanabilir. 

Matthews ve ark. (1987) gün ortası yaprak su potansiyeli değerinin erken gelişme dönemlerinde günlük 

veya haftalık sulanmış olmasına bakılmaksızın düştüğünü belirtmişlerdir. Gün ortası yaprak su potansiyeli değerinin 

iyi sulanma koşullarında, çiçeklenme öncesi -0.4 MPa değerine, ben düşme döneminde ise -1.0 ile -1.2 MPa’ a 

düşmekte, bu dönemden sonra yaprak su potansiyelinin yaklaşık sabit bir değerde kaldığı bildirilmiştir. Ben düşme 

döneminden sonra sulama yapılmadığı koşullarda anılan değer hızla -1.6 MPa değerine düştüğünü belirtmişlerdir. 

Girona ve ark. (2005) 12 yaşındaki Pinot-noir bağ çeşidi üzerinde İspanyada yaptıkları çalışmada gün ortası yaprak su 
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potansiyelinin üç farklı değerinde gözlerin uyanmasından (ben düşme dönemine dek)- yaprak su potansiyelinin -0.6 

MPa değerinde, ben düşme döneminden sonra ise -0.8 MPa değerinde; gözlerin uyanmasından (ben düşme 

dönemine dek) yaprak su potansiyelinin -1.0 MPa değerinde sulamayı başlattıkları çalışmada, gün ortası yaprak su 

potansiyelinin sulama programlamasında kullanılabileceğini göstermiştir.  

 

 

Şekil 2.Italia  Üzüm Çeşidinde Gün Ortası Yaprak Su Potansiyeli Değerlerinin Mevsim Boyunca  Değişimi (2007)   

 

Şekil 3. Italia Üzüm Çeşidinde Gün Ortası Yaprak Su Potansiyeli Değerlerinin Mevsim Boyunca Değişimi (2008) 
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Şekil 4. Italia Üzüm Çeşidinde Gün Ortası Yaprak Su Potansiyeli Değerlerinin Mevsim Boyunca Değişimi (2009) 

 

Deneme yıllarına ilişkin yaprak alanı indeksi (YAİ) değerlerinin zamanla değişimleri Şekil 5-7’de verilmiştir. 

Maksimum yaprak alanı indeksi (YAİ) değerleri I1 konusunda 1,70-2,96; I2 konusunda 1,51-3,02; I3 konusunda 1,36-

2,83 ve susuz konuda (I4) ise 1,2-1,47 olarak ölçülmüştür. Sulamanın genel olarak vejetatif gelişmeyi özendirdiği 

yaprak indeksi ölçümlerinden çıkan belirgin bir sonuçtur ve YAİ değerini artırdığı görülmüştür. En küçük YAİ değerleri 

susuz konularda belirlenmiştir. YAİ’nin olgunluk dönemlerine doğru giderek arttığı gözlenmiştir.  

 

Şekil 5. Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Sulama Konularında Yaprak Alan İndeksi (YAİ) Değerlerinin Zamanla Değişimi (2007) 
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Şekil 6. Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Sulama Konularında Yaprak Alan İndeksi (YAİ) Değerlerinin Zamanla Değişimi (2008) 

 

Şekil 7. Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Sulama Konularında Yaprak Alan İndeksi (YAİ) Değerlerinin Zamanla  Değişimi (2009) 

Sulama konularının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla üzümün olgunluk 

zamanında alınan salkımlarda, salkım ağırlığı (g), tanelerde; tane ağırlığı (g), tane hacmi (ml); şırada ise suda 

çözünebilir kuru madde (%), asitlik (g/şıra), verim değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Farklı sulama konularının verim 

bileşenlerine etkisi incelendiğinde araştırmanın ilk yılında SÇKM, asitlik, tane büyüklüğü, sürgün uzunluğu; ikinci 

yılında salkım ağırlığı, tane büyüklüğü, SÇKM; üçüncü yılında salkım ağırlığı, salkım genişliği, salkım uzunluğu, tane 

büyüklüğü, sürgün uzunluğu parametreleri istatistiksel anlamda % 95 güvenle önemli çıkmıştır. Üç yıllık deneme 

sonuçları değerlendirildiğinde sulama programının salkım ağırlığı, salkım uzunluğu, salkım genişliği, tane ağırlığı, tane 

hacmi, tane büyüklüğü ve sürgün uzunluğunu arttırdığı görülmektedir. Genel olarak 1,3-1,6 MPa konusunda daha 

yüksek değerler elde edilirken, I4= susuz konusunda daha düşük değerler elde edilmiştir. Üzümün şıra kalitesi 

üzerinde ise anılan sulama stratejilerinin etkileri farklılık göstermiştir.  

Meyve oluşumundan hemen sonra oluşan su stresi tanelerde hücre bölünmesi ve genişlemesini 

sınırlandırır, sonuçta daha küçük taneler ve düşük verim elde edilir. Erken tane gelişim dönemi, su stresine çok fazla 

duyarlı değildir. Ancak, sürgün gelişmesi ki bu dönemde normal olarak yavaşlar, bu dönemde su stresi nedeniyle bitki 

tacının yeterli gelişmesi asmanın fotosentez kapasitesini azaltır, meyve gelişimini sınırlandırır. Bu dönemdeki su stresi 

verim potansiyeli, SÇKM ve kaliteyi azaltmasının ötesinde meyvenin pH’ı yükseltebilir ve asitliği azaltabilir. 
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Çizelge 3. Farklı sulama konularının verim bileşenleri (salkım ağırlığı, salkım genişliği, salkım uzunluğu, tane ağırlığı, tane  hacmi, tane büyüklüğü, 

sürgün uzunluğu, SÇKM, asitlik) üzerine etkisi 

Yıl Konular 
Salkım 

ağırlığı (g) 

Salkım 

Genişliği 

(cm) 

Salkım 

Uzunluğu 

(cm) 

Tane 

Ağırlığı (g) 

Tane 

Hacmi (ml) 

Tane 

Büyüklüğü 

(cm) 

Sürgün 

Uzunluğu 

(cm) 

SÇKM (%) Asitlik (%) 

2
0

0
7

 

I1 329 13,5 18,3 5,15 4,84 1,93 a 176 a 16,1 a 0,491 b 

I2 447 14 21,3 5,52 5,24 1,87 a 164 ab 14,9 ab 0,600 a 

I3 383 13,2 20,5 5,27 4,96 1,77 a 153 ab 14,4 b 0,590 a 

I4 394 13 19,9 5,38 5,03 1,56 b 127 b 15,0 ab 0.525 ab 

2
0

0
8

 

I1 287b 14,2 18,7 5,58 5,02 1,89 a 171 17,3 ab 0,405 

I2 342 a 15,4 20,9 6,01 5,47 1,90 a 161,7 15,6 b 0,448 

I3 373 a 15,3 20,4 5,30 4,86 1,74 b 140,8 16,3 ab 0,432 

I4 242 b 13,7 19,1 5,15 5,00 1,59 c 123,4 18,3 a 0,380 

2
0

0
9

 

I1 268 ab 12,8 a 20,5 a 4,00 3,57 1,86 a 176,1 a 16,9 0,469 

I2 340 a 12,8 a 22,4 a 4,83 4,39 1,78 b 166,3 a 16,2 0,518 

I3 340 a 12,7 a 21,2 a 4,55 4,17 1,72 c 155,3 ab 16,9 0,461 

I4 205 b 10,5 b 16,7 b 3,56 3,60 1,62 d 134,3 b 16,6 0,493 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Yaprak su potansiyeli (YSP) değerlerinin her bir deneme yılında hava koşullarına ve toprak su içeriğine bağlı 

olarak değiştiği görülmüştür. Sulama konuları gün ortası YSP değerlerini önemli derecede etkilemiştir. Sulamalardan 

bir veya iki gün sonra yapılan ölçümler bitkinin turgoruna gecikmeli olarak kavuştuğunu göstermiştir. Farklı sulama 

stratejilerine göre elde edilen verim değerleriyle yaprak su potansiyeli değerlerinin birlikte irdelenmesi sonucunda, 

sık sulamaların yapıldığı I1 konusunda (Ψ=-1,0 MPa) elde edilen verim değerleriyle göreceli daha az sıklıkla sulanan I2 

ve I3 konularından (Ψ=-1,3 MPa ve Ψ=-1.6 MPa) elde edilen verimlerin istatistiksel olarak farklı olmadığı görülmüştür. 

Italia çeşidinde üç yıllık deneme sürecince ilk yıl en yüksek verim I2 sulama düzeyinde, ikinci ve üçüncü yıl I3 sulama 

düzeyinde alındığı görülmüştür. Kalite unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Italia çeşidinin Ψ=-1,3 MPa- 1,6 MPa 

arasında sulanmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

Akdeniz bölgesinde bağlarda genellikle sulama yapılmamaktadır. Bu durumda ürün niteliği ve miktarı 

tamamen hava koşullarına bağlı kalmaktadır. Oysa ki sulama yapıldığında her yıl yüksek nitelikli ve yüksek verim 

olasılığı artmakta dolayısıyla sürdürülebilir tarım için ön koşul sağlanmaktadır. 

Yüksek nitelikli yaş üzüm verimi, ürünün pazarlanmasını kolaylaştıracak ve dış satım olanaklarını artıracak 

ve sonuçta üreticilerin refah düzeyinin yükselmesine neden olacaktır. Geliştirilecek olan sulama programı ile hem 

nitelikli hem de yüksek düzeyde ürün alınması mümkün olacak, bu da üreticiye artı değer olarak yansıyacaktır. 
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KISINTILI SULAMA UYGULAMALARININ DÖRT FARKLI MISIR ÇEŞİDİ VERİM VE SU 

KULLANIMINA ETKİLERİ 

Gülşen DURAKTEKİN1  Sevilay TOPCU2  Yeşim Bozkurt ÇOLAK1 

ÖZET 

Günümüzde tarım alanlarını genişletme olanakları kalmadığı için üretimi artırmanın yolu birim alandan alınan verimliliğin 

yükseltilmesidir. Sulama ile bitkisel üretimi 5 kat artırmak mümkündür, ancak su kaynaklarının giderek azalması ve kalitesinin bozulması tatlı su 

kaynaklarının en büyük kullanıcısı olan tarımda su kullanımını kısıtlama yoluna gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Su tasarrufu sağlayan sulama 

teknikleri ve kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin seçilmesi toprak ve su kaynaklarının korunumu ve artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için 

vazgeçilmez stratejilerdendir. Bu çalışmada, dört farklı hibrit mısır çeşidinin değişik kısıntılı sulama teknikleri altında verim ve su kullanım etkinlikleri 

belirlenmiştir. Damla sulama yöntemi ile sulanan dört mısır çeşidinin (P.31.G.98, P.3394, Rx:9292 ve Tietar) değişik sulama uygulamalarına 

gösterdikleri fizyolojik tepkilerin de incelendiği araştırma sonucunda mısır çeşitlerinin sulama uygulamalarına tepkileri farklı bulunmuştur. En 

yüksek verim P.3394 den elde edilirken, en düşük verim Rx:9292’de gözlenmiştir. Bununla birlikte tüm çeşitler için kısıntılı sulama konuları 

arasında istatistiksel anlamda bir farklılık belirlenmemiştir. Kısıntılı sulama uygulamalarından yarı ıslatmalı sulama uygulaması konusundan elde 

edilen verim değerleri  geleneksel kısıntılı sulama konularına kıyasla daha yüksek olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yarı ıslatmalı sulama, mısır çeşitleri 

EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATION ON YIELD AND WATER USE OF FOUR CORN 

GENOTYPES 

ABSTRACT 

Since enhancement of available arable land is  impossible, agricultural production will need to be done more efficiently. Crop 

production can be increased five-fold under irrigated conditions; however the diminishing and degradation of water resources due to rapid 

population increase also necessitates restricting water consumption in agriculture, the biggest consumer of fresh water sources. Applying water-

saving irrigation techniques and selecting drought tolerant crops are indispensable strategies for saving water resources and meeting the food 

demand of an ever-increasing population. The present study aims to determine the water-use efficiency and yield of four different corn 

genotypes (P.31.G.98, P.3394, Rx:9292 ve Tietar) under various irrigation applications including deficit irrigation techniques. The highest and 

lowest yields were obtained under P.3394 and Rx:9292 cultivars respectively. However there was no statistical difference between deficit 

irrigation applications. Although water use efficiency under treatment with partial root-zone drying irrigation was higher than those 

with  traditional deficit irrigation, there is no statistical significance between them. 

Key Words: Partial rootzone drying , corn genotypes,  

GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de yıldan yıla artan nüfusa paralel olarak besin maddelerine olan gereksinim de 

artmaktadır. İnsanların büyük bir çoğunluğunun beslenme gereksinimini tahıllarla karşılaması nedeniyle tahıl 

üretiminin de önemi artmaktadır. Türkiye’de tahıl üretiminde buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer alan mısır; 

üretim ve tüketim alanları son yıllarda artan önemli bir kültür bitkisidir.  

Doğal kaynakların kısıtlı olması nedeniyle artan nüfus ile birlikte beslenme ve giyime olan gereksinimin 

karşılanmasındaki güçlük, günümüzün önemli sorunlarından birisidir. Tarımsal ürünlere olan gereksinimin artması 

neticesinde tarım alanlarını genişletme olanağı olmadığı için toplam verimi arttırıcı önlemlerin alınması bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Üretimi attırabilmenin tek yolu mevcut kaynaklarla en yüksek düzeyde ürün elde etmektir. Tarımsal 

üretimin arttırılmasında, diğer etkilerin yanı sıra sulamanın da büyük payı olduğu unutulmamalıdır. 

Uygun sulama ve doğru gübreleme teknikleri yapıldığı takdirde yeni melez çeşitlerin de kullanılması ile 

yüksek verim potansiyeline ulaşılabilmektedir. Ancak su kıtlığının yaygın olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde, sulu 

tarıma ayrılan su miktarında kısıtlama yapmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu amaçla sudan en yüksek geliri 

sağlayacak sulama programlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu uygulama ”kısıntılı sulama” diye adlandırılan sulama 

tekniklerinin kullanılmasını gündeme getirmiştir. Bu amaçla uygulanan kısıntılı sulama; genellikle su kaynaklarının 

yetersiz olduğu, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın bir uygulamadır ve amacı mevsim içi sulamalarda optimum 

                                                           
 

(*)Yüksek Lisans tezi 

1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu,MERSİN,gulsenduraktekin@gmail.com 

2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, ADANA 
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ürünü sağlamak amacıyla, gerekenden daha az su uygulayarak, mevcut su kaynağı ile daha fazla tarım alanının 

sulanmasına olanak sağlamaktır.  Bu uygulamanın başarısı büyük oranda bitkilerin su eksikliğine dayanıklı olduğu 

dönemlerin (kritik dönemler) bilinmesine bağlıdır. Kısıntılı sulama uygulamalarında sulama suyunun azaltılması ile 

yeşil aksamın büyümesi, dolayısıyla da su kullanımının sınırlandırılması mümkün olabilmekte, ancak bu genellikle 

ürün verimi ve kalitesinde önemli oranda düşmeleri beraberinde getirmektedir (Kırda ve ark., 1999). 

Yeni geliştirilmekte olan diğer bir kısıntılı sulama uygulaması da  yarı ıslatmalı sulama uygulamasıdır. Yarı 

ıslatmalı sulama uygulaması ile geleneksel sulamalarda uygulanan su miktarının belli oranlarda azaltılarak bitki 

köklerinin yarısının ıslatılması ve takip eden sulamalarda ise diğer yarısına su verilmesidir. Son yıllarda bölünmüş kök 

tekniği kullanılarak, kontrollü koşullarda yapılan saksı çalışmaları sonucunda, bitkilerde su stresi mekanizmasının 

açıklanmasında önemli bilgiler elde edilmiştir (Kang ve ark, 1998). 

Yarı ıslatmalı sulama uygulaması altında bitki kök bölgesinin periyodik olarak yarısının ıslatılması ile, bilinen 

klasik eksik sulama yöntemine kıyasla su kullanım randımanı daha yüksek olacaktır (Chaffey, 2001). 

Kısıntılı sulama ile yarı ıslatmalı sulamanın domateste verim ve meyve kalitesi üzerine etkilerinin araştırıldığı 

bir başka araştırma Zegbe-Dominguez ve ark. (2003) tarafından yapılmıştır. Sulama konuları arasında, meyvede kuru 

madde içeriği yönünden farklılık önemli bulunmamış, meyve sayısı ve meyve su içeriği kısıntılı sulama ve yarı 

ıslatmalı konularında tam sulama konusuna oranla azalmıştır. YIS konularında meyve olgunluğu diğer konulardan bir 

hafta daha önce gerçekleşmiştir. 

Kırda ve ark. (2004) sulama suyundan tasarruf sağlamaya yönelik yarı ıslatmalı sulama uygulaması altında 

serada domates bitkisiyle iki yıllık bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmada: 1) TS, sulama suyu bitki köklerinin her iki 

tarafına uygulanan ve sulama suyu miktarı A-Sınıfı buharlaşma kazanından elde edilen verilerle hesaplan kontrol 

konusu; 2) 1YIS30, sulama suyu miktarı TS konusundan %30 eksik ve her sulamada bitki köklerini bir yarısı ardışık 

olarak ıslak ve kuru bırakılan konu; 3) 1YIS50, sulama suyu miktarı TS konudan %50 eksik ve her sulamada bitki 

köklerini bir yarısı ardışık olarak ıslak ve kuru bırakılan konu; 4) 2YIS50, sulama suyu miktarı 1YIS50 konusu ile aynı 

ancak her iki sulamada bir bitki köklerini bir yarısı ardışık olarak ıslak ve kuru bırakılan konu; 5) KS30, sulama suyu 

miktarı 1YIS30 konusu ile aynı ancak her sulamada bitki köklerini her iki tarafı ıslatılan konu; 6) KS50, sulama suyu 

miktarı 1YIS50 konusu ile aynı ancak her sulamada bitki köklerini her iki tarafı ıslatılan konu olmak üzere toplam altı 

sulama konusu ele alınmıştır. Araştırmanın ilk yılında TS konusu sulama suyu miktarının yarısına sahip olan 1YIS50 

konusundan elde edilen verim değeri ile TS konusundan elde edilen verim değeri arasındaki fark istatistiksel anlamda 

önemli görülmemiştir. En düşük verim 2YIS50 konusundan elde edilmiştir. En yüksek sulama suyu kullanım 

randımanı ise 1YIS50 ile 2YIS50 konularında gerçekleşmiştir. 1YIS50 konusu için benzer sonuçlar araştırmanın ikinci 

yılında da gerçekleşmiştir. Ek olarak YIS uygulamasının meyve kalitesini de artırdığı gözlenmiştir. 

Su kısıntısı yapılması durumunda mısır bitkisinde sulama suyunun daha etkin kullanıldığına ilişkin sonuçlara 

rastlanmıştır . Gençoğlan(1996), Dağdelen ve ark.(2006). 

Taban ve ark. (1999) tarafından ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen, 8 mısır çeşidinin tuz stresine tepkileri 

araştırılmıştır. Tuz ilave edilen ve tuz ilave edilmeyen topraklarda yetiştirilen mısır çeşitlerinin, tuz stresine tepkileri 

çeşitli parametrelerle karşılaştırılmıştır. Tuzlu koşullarda toprakta ozmotik potansiyelin düşmesiyle, bitkinin mevcut 

suyu yeteri kadar kullanamaması ve bitkilerin iyon dengesindeki bozulmalardan dolayı mısır çeşitlerinin kuru madde 

miktarında azalma olabileceği saptanmıştır. Araştırma sonucunda, bazı mısır çeşitlerinin diğer çeşitlere göre tuzluluğa 

daha dayanıklı olduğu ve bu nedenle tuzlu alanlarda yetiştirilebileceği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada amaç dört farklı sulama uygulaması altında ikinci ürün melez mısır çeşitlerinin (P.31.G.98- 

Pioneer, P.3394- Pioneer, Rx:9292-May ve Tietar-Monsanto) sulama suyu kullanım etkinliklerini belirlemektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, 2004-2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Akdeniz iklim kuşağında bulunan Adana ilinde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar 

sıcak ve kurak geçer. Çok yıllık veriler göre uzun yıllık yağış ortalaması 646,5 mm’dir. Bölgede uzun yıllık sıcaklık 

ortalaması 18,8 oC olup açık su yüzeyi buharlaşması ise 1572 mm’dir ve açık su yüzeyi buharlaşmasının en yüksek 

olduğu ay Temmuz, en düşük olduğu ay Aralık ayıdır. 

Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge1’de verilmiştir. Deneme alanı 

toprakları profil boyunca killidir. Kireç bakımından orta derecede zengindir.  
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Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Toprak 

Katmanı 

Bünye 

Sınıfı 

TK 

cm3 cm-3 

SN 

cm3 cm-3 

As 

gr cm-3 
pH 

ECe 

dS m-1 

Organik madde 

% 

Toplam Azot 

% 

0-30 C 0,40 0,26 1,19 7,8 0,25 0,80 0,075 

30-60 C 0,40 0,26 1,19 7,7 0,18 0,55 0,045 

60-90 C 0,41 0,28 1,16 7,7 0,19 0,30 0,025 

90-120 C 0,41 0,28 1,25 8,0 0,16 0,06 0,004 

Denemede kullanılan mısır çeşitlerinin seçiminde sera koşullarında saksı denemesi şeklinde Kasım-2003–

Ocak-2004 arasında yapılan ön denemenin sonuçlarından yararlanılmıştır. Ön denemede Çukurova yöresinde yaygın 

olarak yetiştirilen 10 mısır çeşidinin 3 farklı toprak su içeriği düzeyinde bitki su tüketimi, toprak üstü aksamının alanı 

ve kuru madde miktarı ile kök gelişimleri izlenmiştir. Ön denemede ele alınan sulama konuları 1-Tam Su (bitki kök 

bölgesinde toprak su içeriğinin tarla kapasitesinde tutulduğu konu) 2-Kısıntılı Su (tarla kapasitesinin 2/3 düzeyi) ve 3-

Stres konusu olarak belirlenmiş ve saksı denemesi sekiz yinelemeli olarak çalışılmıştır. Ön denemede yaklaşık 8 hafta 

süreyle saksılar günaşırı  tartılarak konulara göre belirlenen su düzeylerini sağlayacak şekilde sulanmışlardır. Sekizinci 

haftanın sonunda toprak üstü ve kök kısımlarının tartımları ile kuru madde verimleri belirlenmiş ve sulama suyundaki 

kısıntılara hassas, orta hassas ve dayanıklı olmak üzere farklı özellikte 4 çeşit belirlenerek tarla denemesinde 

kullanılmıştır. Sonuç olarak 4 mısır genotipi (Çeşit1-P.31.G.98, Çeşit2-P.3394, Çeşit3-Rx:9292 ve Çeşit4-Tietar) tarla 

denemesinde 2004 ve 2005 yıllarında denemeye alınmıştır. 

Çizelge 2. Deneme konuları ve açıklamaları 

Deneme konuları Açıklama 

TS 
Bitkinin ihtiyaç duyduğu sudan bir kısıntı yapılmaksızın geleneksel olarak uygulanan kontrol 

konusudur. 

KS65 
Kontrol konusu olan tam sulama konusunda uygulanan su miktarının 65'inin bitki 

köklerinin her iki tarafına uygulandığı geleneksel kısıntılı sulama konusudur. 

YIS65a 
Tam sulama konusuna uygulanan su miktarının %65'inin her sulamada ardışık olarak 

köklerin bir yarısını ıslatacak şekilde uygulandığı sulama konusudur. 

YIS65s 
Tam sulama konusuna uygulanan su miktarının %65'inin her sulamada sabit olarak köklerin 

bir yarısını ıslatacak şekilde uygulandığı sulama konusudur. 

Arazi koşullarında yürütülen çalışmada bitki sıra arası ve sıra üzeri uzaklıklar sırasıyla 70 cm ve 16-18 cm 

olacak şekilde ekim yapılmış ve her parselde 10 bitki sırası yer almıştır.  

Damla sulama sistemine ait lateraller iki bitki sıra arasına yerleştirilmiştir. Sistemde lateral boyunca damlatıcı 

aralığı 33 cm ve damlatıcı debisi 4 L sa-1 olmuştur.   

Parsellere uygulanacak su miktarları A sınıfı buharlaşma kabından alınan buharlaşma ölçümleri kullanılarak 

I= K×Ep bağıntısı ile hesaplanmıştır. Bu eşitlikteki, I sulama suyu (mm); K buharlaşma kabı ve bitki katsayısı; Ep ise 

sulama aralığı süresince A sınıfı buharlaşma kabından gerçekleşen toplam buharlaşma (mm) miktarıdır. 

Uygulanan gübre miktarı, daha önce yörede yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre dekara 30 kg 

saf azot gelecek şekilde uygulanmıştır. Denemede kullanılan gübre miktarları eşit olup, taban ve üst gübrelemesi 

şeklinde iki defada uygulanmıştır. Tüm deneme parsellerine ekim öncesi taban gübresi olarak 12 kg/da potasyum ve 

13 kg/da fosfor toprağa verilmiştir. Azot gübre uygulaması ise üç aşamada yapılmıştır. İlk olarak tabana uygulanacak 

10 kg/da’ lık bölümü, bitkilerin çimlenmesi ile birlikte elle uygulanmıştır. Aynı şekilde geriye kalan 20 kg/da‘ lık 

bölümü ise de her iki yılda da iki eşit oranda birinci ve ikinci sulama öncesi verilerek gübre uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Üst gübrenin bu şekilde iki aşamada verilmesiyle yarı ıslatmalı sulama konularından YIS65a 

parsellerinde suyun bir sulamada köklerin sadece bir tarafına verilmesi nedeniyle oluşabilecek düzensiz azot 

uygulamasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Denemenin her iki yılında da mısır çeşitlerinin farklı sulama uygulamalarına tepkilerinin belirlenmesi 

amacıyla bitki boyu, yaprak alanı, kuru madde miktarı, ilk koçan yüksekliği, koçan çapı gibi ürün verim ve kalitesini 

etkileyen bazı parametreler gözlemlenmiştir. Aynı zamanda denemede toprak su içeriği, yetişme mevsimi süresince 

sulama öncesi, sonrası ve sulamalar arasında olmak üzere nötron metre ile izlenmiştir. 

Hasat parsellerinde yanlardan birer sıra ve kenarlardan yarım metre kenar etkisi alındıktan sonra kalan 

alandaki koçanların tamamı elle toplanarak dekara verim hesaplanmıştır. Her iki yılda da hasatta dane nem oranı 

belirlenmiş ve daha sonra dane verimi % 15 neme göre düzeltilmiştir. 
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Sulamaların ürün verimine etkisinin belirlenmesi amacıyla sulama suyu kullanım randımanı sıkça kullanılan 

ölçütlerden biridir. Büyüme mevsimi boyunca mısır parsellerine uygulanan toplam sulama suyuna (mm) karşılık elde 

edilen verim (kg ha-1) sulama suyu kullanım etkinliği (SKE) olarak tanımlanmaktadır ve aşağıdaki bağıntıyla 

hesaplanmıştır. 

SKE (kg ha-1 mm-1) = Verim (kg ha-1) / Toplam Sulama Suyu (mm) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Denemenin birinci yılında damla sulama yöntemiyle, ilk sulama 22.07.2004 ve son sulama ise 

15.09.2004’de yapılarak toplam sulama sayısı dokuz olarak gerçekleşmiştir. Denemenin ikinci yılında da ekim 

işleminden sonra iyi bir çıkış sağlayabilmek amacıyla üç kez yağmurlama sulama ve haftada bir kez olacak şekilde de 

toplam dokuz damla sulama uygulaması gerçekleştirilmiştir. Denemenin 2. yılında sulamalara 13.09.2005 tarihinde 

son verilmiştir.(Çizelge 3) 

Çizelge 3. Sulama tarihleri ve sulama suyu miktarları 

YIL Sulama Konuları Sulama Suyu (mm) 

2
0

0
4

 

TS 436,28 

KS65 328,29 

YIS65a 328,29 

Yıs65s 328,29 

2
0

0
5

 

TS 516,45 

KS65 376,24 

YIS65a 376,24 

Yıs65s 376,24 

Sulama uygulamalarının farklılıklarının izlenmesi ve aynı zamanda bitkiler tarafından topraktan kaldırılan 

suyun belirlenmesi amacıyla 120 cm kök derinliğinde toprak su içeriği nötronmetre yöntemiyle izlenmiştir. Şekil 1 de 

farklı çeşit ve sulama konularında gözlenen toprak su içeriklerinin büyüme mevsimi boyunca değişimi gösterilmiştir. 

Şekil 1 de görüldüğü gibi tam sulama konularında mısır çeşitlerinde toprak su içeriği daha yüksek olmuştur. YIS65a 

konusunun toprak su içeriği bu konuda parsellere uygulanan sulama suyunun diğer kısıntılı sulama uygulamaları ile 

aynı olmasına karşın daha yüksek bulunmuştur. YIS65a konusunda sulama suyu dönüşümlü olarak bir tarafa 

verilirken aynı miktarda su KS65 konusuna ikiye bölünerek bitkinin her iki tarafından verilmiştir. Dolayısıyla KS65 

konusunda hem ıslanan toprak yüzeyi daha büyük olmuş ve bu nedenle buharlaşma kayıpları artmış, hem de 

uygulanan bir lateralden uygulanan su miktarının az olması nedeniyle daha yüzlek bir toprak derinliği ıslanmış ve bu 

su bitki kökleri tarafından daha çabuk tüketilmiştir. YIS65s konusunda da bitki kökleri her sulamada sadece bir 

taraftan su almışlardır. Ancak sürekli aynı taraftan suyu almaları nedeniyle köklerin kuru kaldığı sıraya doğru lateral su 

hareketinin YIS65a konusuna kıyasla daha hızlı olması muhtemeldir ve yine muhtemelen kuru tarafta yüzeyde 

buharlaşma kayıpları da biraz daha fazla gerçekleşmiştir. 

Şekil 2 ve şekil 3’de sırasıyla 2004 ve 2005 yıllarında belirlenen yaprak alan indeksi değerleri grafiklenmiştir. 

Araştırmanın her iki yılında da Rx:9292 mısır çeşidi sulama suyunun kesintisiz uygulandığı TS konusunda en yüksek 

yaprak alanı indeksine sahip olmuştur. Genellikle tüm çeşitlerde su kısıntısı uygulanan konularda (YIS65a, YIS65s ve 

KS65) yaprak gelişimi ve maksimum yaprak alan indeksi TS sulama konusuna oranla daha düşük olmuştur. Bununla 

birlikte P.31.G.98 ile P.3394 mısır çeşitlerinde kısıntılı sulama konularından YIS65 sulama uygulamasının seçilmesi 

durumunda mevsimlik ortalama yaprak alan indeksi değerlerinin KS65 sulama konusundakilere oranla daha düşük 

gerçekleştiği görülmektedir. Her iki yıl için de geçerli olan bu durumun su eksikliği çekmesine karşın KS65 

uygulaması altındaki bitkilerde herhangi bir şekilde yeşil aksamın büyümesinin engellememesi nedeniyle olduğu 

düşünülebilir.  

İkinci yıl için TS sulama konusu altında yetişme mevsimi boyunca Rx:9292 mısır çeşidi yaprak alan indeksi 

değeri daha yüksek oranlarda gelişim göstermiştir. P.31.G.98 mısır çeşidi ise diğer çeşitlere oranla daha düşük 

değerleri almıştır. Genel olarak her iki yılda da YIS65 sulama konusu vejetatif aksamın gelişimini kısıtlayıcı etki yapmış 

ve bu nedenle yaprak alan indeksi değerleri anılan konuda genel olarak daha düşük olmuştur. Pioneer firmasının her 

iki çeşiti P.31.G.98 ve P.3394 kısıntılı sulamadan etkilenmiş ve muhtemelen su tüketimini azaltmak amacıyla yeşil 

aksamını azaltmıştır. Mısır çeşitlerinin maksimum yaprak alanları sulama konularına göre değişmiş ve örneğin yaprak 

alan indeksi değeri Rx:9292 çeşidi TS konusunda 4.92, olurken aynı çeşidin YIS65a konusunda anılan değeri 4 .65, 

KS65 konusunda ise 4.62 olmuştur. Diğer çeşitlerde de benzer eğilim gözlenmiştir. 
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Şekil 1. Toprak su içeriğinin mevsimlik değişimi (2005) 
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Şekil 2. Yaprak alan indeksinin mevsimlik değişimi (2004) 
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Şekil 3. Yaprak alan indeksinin mevsimlik değişimi (2005) 

Mısır çeşitlerinin denemenin birinci yılına ilişkin kuru madde üretimi Şekil 4’de verilmiştir. Denemenin ilk 

yılında Çeşit1’de (P.31.G.98) sulama konuları arasında benzer bir eğilim gözlenirken, sezon sonuna doğru TS ve KS65 

konularında daha fazla kuru madde üretimi olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla YIS65a ve YIS65s konuları yer 

almaktadır. Çeşit2’de (P.3394) ise, mevsim ortasında itibaren TS konusu en yüksek değere sahip olurken, diğer üç 

kısıntılı sulama konusu da benzer bir durum ortaya koymuştur. Çeşit3 (Rx:9292) için kuru madde gelişimi genel 

olarak tüm sulama konularındaki benzer bir artış göstermekle birlikte KS65 konusu diğer konulara kıyasla yaklaşık 1 

hafta önce maksimuma ulaşmıştır. Çeşit4 (Tietar) altında mevsim ortasına değin tüm kısıntılı sulama konuları benzer 

bir kuru madde üretimi gerçekleştirmiştir, ancak mevsim ortasından sonra en fazla kuru madde üretimi TS 

konusunda gözlenmiştir. Denemenin ikinci yılında (2005) Çeşit4 (Tietar) tam sulama konusunda ilk yıldaki sonuçlara 

paralel olarak en fazla kuru madde gelişimi gösteren konu olmuştur (Şekil 5). Kısıntılı sulama konuları genel olarak 

tüm çeşitlerde kuru madde miktarında azalmaya neden olmuştur. 
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Şekil 4. Mısır çeşitlerinde kuru madde miktarının farklı sulama uygulamaları altında değişimi (2004) 

Deneme yıllarına ilişkin dane verim değerleri ve anılan değerlere ilişkin gerek sulama düzeyleri, gerekse 

çeşitlere ait istatistiksel gruplandırmalar Çizelge 4 de verilmiştir. 2004 deneme yılında, her bir çeşitlere ilişkin sulama 

düzeyleri incelendiğinde en yüksek mısır dane verimleri TS konusundan elde edilirken, en düşük dane verimleri ise 

genelde YIS65s konusundan elde edilmiştir. Buradan TS sulama programı kullanılabilir. Su kaynağının yeterli olmadığı 

kısıntılı sulama koşullarında ise YIS65a konusu önerilebilir. 

İlk deneme yılında mısır çeşitleri arasında en yüksek verimler TS sulama koşullarında Çeşit4 ve Çeşit2’den 

elde edilmiştir. En düşük verim ise Çeşit3’den elde edilmiştir. 

2005 deneme yılında ilk yıla benzer olarak tüm çeşitlerde en yüksek verimler TS konusundan elde 

edilmiştir. 2005 deneme yılında kısıtlı sulama koşullarında ise sulama konuları arasında Çeşit1 (P.31.G.98) ve Çeşit2 

(P.3394)  de istatistiksel anlamda fark belirlenememiştir. Çeşit3 (Rx:9292) ve Çeşit4’de (Tietar) ise YIS65a sulama 

konusu diğer iki kısıtlı sulama konusuna (KS65 ve YIS65S) oranla daha yüksek verimler elde edilirken, KS65 ile YIS65s 

arasında istatistiksel fark bulunamamıştır. 

Denemenin 2.yılı çeşit bazında değerlendirildiğinde birinci yıla benzer olarak en yüksek verimler TS 

koşullarında Çeşit2 (P.3394) ve Çeşit4’den (Tietar) alınmış, en düşük verim ise Çeşit3’den (Rx:9292) alınmıştır. 

Her iki yılda da en yüksek mısır dane verimi tüm çeşitler için TS konularından alınmıştır. Çeşit bazında ise TS 

koşullarında Çeşit2 (P.3394) ve Çeşit4 (Tietar) önerilmektedir. 
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Her iki yıl sonucundan da görüldüğü gibi su kısıntısı yapılması gerektiği durumlarda YIS65a konusunun 

uygulanması diğer kısıntılı sulama uygulama yöntemlerine kıyasla daha iyi sonuç vermektedir.  

 

 

Şekil 5. Mısır çeşitlerinde kuru madde miktarının farklı sulama uygulamaları altında değişimi (2005) 

Çizelge 4. Deneme Konularına İlişkin Verim Değerleri (t ha-1) (2004 ve 2005) 

Yıl Sulama Konuları 

Çeşitler 
 

Ortalama 
Çeşit1 

(P.31.G.98) 

Çeşit2 

(P.3394) 

Çeşit3 

(RX:9292) 

Çeşit4 

(Tietar) 

2004 

TS B 7,44a AB 8,62a C 4,31a A 9,12a 6,97 

KS65 AB 5,11b AB 5,67b BC 3,56a CD 2,99c 3,82 

YIS65a B 5,69b A 7,41a B 4,80a B 5,63b 5,64 

YIS65s C 3,90c B 4,70c CD 2,20b B 5,60b 4,10 

Ortalama 5,5 6,6 3,72 5,83  

2005 

TS C 9,41a A 11,39a BC  9,62a AB 11,08a 10,38 

KS65 B 7,07b A 8,05b B 5,61b A 8,22b 7,24 

YIS65a AB 7,68b B8,22b B 7,66 ab A 10,37ab 8,48 

YIS65s B 6,47b A 8,07b B 5,89b A9,42b 7,62 

Ortalama 7,66 8,93 7,20 9,77  

*LSD, α = 0.05 

***küçük harflendirmeler herbir çeşitteki sulama düzeylerine ilişkin gruplandırma 

***büyük harflendirmeler aynı sulama düzeyindeki çeşit farklılığı ortaya koyan gruplandırma  
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Birim alana uygulanan sulama suyuna karşılık elde edilen dane verimi hesaplanarak su kullanım etkinliği 

hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 5 de verilmiştir.  

Çizelge 5. Deneme konularına ilişkin su kullanım etkinlikleri (kg ha-1 mm) 

Yıl Sulama Konuları 

Çeşitler 

Çeşit1 

(P.31.G.98) 
Çeşit2 (P.3394) 

Çeşit3 

(RX:9292) 

Çeşit4 

(Tietar) 

2004 

TS 24 28 14 29 

KS65 25 28 18 15 

YIS65a 28 37 24 28 

YIS65s 20 24 11 24 

2005 

TS 24 28 24 28 

KS65 27 31 22 32 

YIS65a 30 32 29 39 

YIS65s 25 31 23 28 

Su kullanım etkinlikleri, sulama düzeylerinde incelendiğinde her iki yılda da en yüksek değerler YIS65a 

konusundan elde edilmiştir. Çeşitler bazında ise mısır dane verimine benzer olarak genelde en yüksek su kullanım 

etkinlik değerleri Çeşit2 (P.3394) ve Çeşit4 (Tietar) den elde edilmiştir. YIS65a konusun KS65 ve YIS65s konularıyla 

aynı miktarda sulama suyu uygulanmasına karşın suyu daha etkin kullanmasının nedeni muhtemelen köklerin bir 

yarısının ardışık olarak kuru bırakılmasıdır. Bu şekilde köklerin her iki tarafının uzun süre kuru kalarak kök 

gelişimlerinin bu durumdan olumsuz etkilenmeleri engellenmiştir. KS65 konusunda da sulama suyunun aynı 

miktarda da olsa köklerin iki tarafına uygulanması toprak yüzeyinden olan buharlaşma kayıplarını artırmış ve bu 

nedenle su kullanım etkinliği KS65 konusunda daha düşük olmuştur.  

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

P.31.G.98, P.3394, Rx:9292 ve Tietar mısır çeşitlerinin değişik sulama uygulamalarına gösterdikleri fizyolojik 

tepkilerin de incelendiği araştırma sonucunda mısır çeşitlerinin sulama uygulamalarına tepkileri farklı bulunmuştur. 

En yüksek verim TS koşullarında Çeşit2 (P.3394) ve Çeşit4 (Tietar) den elde edilmiştir. Her iki yılda da su kısıntısı 

yapılması gerektiği durumlarda yarı ıslatmalı sulama uygulaması konularından elde edilen verim geleneksel kısıntılı 

sulama uygulamasına kıyasla daha fazla olmuştur.  

Tam sulama uygulaması altında su kullanım etkinliği en yüksek olan çeşit ise her iki yılda da Tietar olmuştur. 

P.3394 çeşidi çok az farkla Tietar çeşidini izlemekle birlikte Rx:9292 çeşidi her iki yılda tüm sulama konuları dikkate 

alındığında suyu en düşük randımanla kullanan çeşit olarak belirlenmiştir.  

2 yıl yapılan deneme sonuçlarına göre Çukurova yöresinde P.3394 çeşidi ile birlikte Tietar çeşidinin de 

çiftçilere önerilebileceği düşünülmektedir. 
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TOPRAK VE SU KAYNAKLARI PLANLAMASINDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 

Aslıhan ATİŞ1  Bilal CEMEK2 

ÖZET 

Dünya, tarımsal alanda karşılaşılan problemlere hızlı ve pratik çözümler arayışı içerisindedir. Özellikle sürdürülebilir tarıma geçiş 

sürecinde bu çözümlerin, az maliyet gerektiren doğru, kesin ve devamlı olması gerekmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda özellikle 

yapay zeka uygulamalarının gelişmesi bu çözümlere bizi daha hızlı bir şekilde yaklaştırmaktadır. Bu çalışmayla, çözümü uzun zaman ve maliyet 

gerektiren geleneksel metotların yanı sıra, yapay zeka programlarının toprak ve su kaynakları uygulamalarında nasıl kullanıldığı ve hangi 

çözümlere ışık tutabileceği konusuna yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, toprak ve su kaynakları mühendislik çalışmaları içerisinde 

yer alan bulanık mantık (BM), yapay sinir ağları (YSA), genetik algoritma (GA) gibi yapay zeka uygulamaları derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, bulanık mantık, yapay sinir ağları,    genetik algoritma 

THE ARTIFICIAL INTELLIGENT APPLICATIONS IN PLANING OF SOIL AND WATER 

RESOURCES 

ABSTRACT 

The world has searched of quick and practical solutions to the problems encountered in agricultural field. Sustainable agriculture, 

especially in the transition period, these solutions have required little cost requiring but true, accurate, and  to be sustained. In recent studies, 

especially the development of artificial intelligence have rapidly approached us to these solutions. In this study, has aimed to help as well as the 

solution requires a long time and cost of conventional methods, how to will used software programs agricultural applications and which solutions 

will shed. In agricultural researchers and engineers have developed methods of fuzzy logic (FL), artifical neural networks (ANN) and genetic 

algorithms (GA) to study soil and water resources related to crop management. 

Keyword: Artificial intelligence, fuzzy logic, artifical neural network, genetic algoritms  

1. GİRİŞ 

Yapay zeka; kavram çözümleme, yorumlama, akıl yürütme, teori oluşturma, bilimsel açıklama, ön kestirim 

ve model kurma kavramlarında kullanıcı dostu ve pek çok bilimsel disiplinin ilgi alanlarına giren bir yaklaşımdır. Bu 

yöntemler, genellikle bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Klasik kesin yöntemlerden farklı olarak, esnek 

yöntemler, kesinliğin olmadığı ve belirsizliğin egemen olduğu alanlarda çok daha uygundur. Esnek yöntem bilimle 

daha uyumlu, sağlam ve düşük maliyetli sistemler geliştirmek mümkün olmaktadır.  

Esnek yöntemler olarak da bilinen yapay zeka uygulamaları, Bulanık Mantık (BM), Yapay Sinir Ağları (YSA) ve 

Genetik Algoritma gibi bilgisayar teknikleri dizisidir. Bu bilgisayar teknikleri, eski geleneksel zor bilgisayarlar 

tekniklerinden farklı yaklaşır. Yapay zeka uygulamaları bu aşamada biyolojik yapıları bilgisayar teknikleriyle 

birleştirmektedir. Bulanık mantık dilsel ifadelerle insan aklını kesin olmayan ortamlarda modelleme yaparak, YSA 

biyolojik nöronların yapılanmalarını taklit ederek, GA rekombinasyon ve mutasyon gibi çalışmaları dahil ederek 

farklarını ortaya koymaktadır (Huang ve ark., 2010) 

Nicel modellerin dezavantajları vardır. Mantıksal/matematik ve istatisiksel modeller genellikle karmaşık 

formüller içerir ve bundan dolayı kullanıcıları açısından –eğer ileri matematiğe yatkın değillerse- adeta bir kara kutu 

olarak görülürler. Nitel modellerde kesin olmayan, belirsiz, sayısal olmayan nesneler kullanılmaktadır. Ek olarak, 

sonuçların çoğu insan sezgisine, yorum, soyutlama ve yaklaşık akıl yürütmeye dayanmaktadır. 

Yapay zeka yöntemlerinin diğer bir özelliği de sınıflama ve örüntü tanıma (sinir ağları), doğrusal olmayan 

denetleme (bulanık sistemler), küresel optimizasyon ve karmaşık problemler (genetik algoritma) gibi problemleri 

çözmede başarılı olmasıdır. Esnek yöntemler yapay zekâ ve bilişsel bilimlerle de yakından ilgilidir. Şu anda en çok ilgi 

gören yapay zekâ paradigmaları bulanık mantık, sinir ağları ve genetik algoritmalardır. Son birkaç yıldır, performansı 

daha da artırabilmek için bu üç yöntemin hepsinin kullanıldığı yaklaşımların üretimi ilgi çekmeye başlamıştır (Baykal 

ve Beyan, 2004).  
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Bilgisayar ortamında bu öğeler kesinsiz olmama, öğrenme, belirsizlik ve optimizasyon ile ilgilenir. Esnek 

programlamanın ana hedefi bilgisayar kullanarak insan sözel çıkarım sürecini taklit etmektir. Yapay zekayı da içeren 

kesin yöntemlerden farklı olarak, esnek yöntemler sistemleri yüksek makine zekasına sahip olmalıdır. Bundan dolayı 

esnek yöntemlerin diğer bir anlamı bulanık mantıktan köken alan bilgi tanecikleştirme (granülasyon) teorileri, 

kelimelerle işlem ve hesaplama gibi yöntemlerdir. Yapay zekanın büyük avantajı hem nicel hem de nitel yöntemleri 

içerebilmesidir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Yapay Zeka Konularının Özellikleri 
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(Baykal ve Beyan, 2004) 

Bilindiği gibi istatistikte ve olasılık kuramında, belirsizliklerle çalışmak gereklidir. Bulanık mantık ile 

matematik arasındaki temel fark bilinen anlamda matematiğin sadece aşırı uç değerlerine izin vermesidir. Klasik 

matematiksel yöntemlerle karmaşık sistemleri modellemek ve kontrol etmek işte bu yüzden zordur, çünki veriler 

tam olmalıdır. Bulanık mantık kişiyi bu zorluklardan kurtarır ve daha niteliksel tanımlama olanağı sağlar (Zadeh, 1965) 

Yapay sinir ağları paralel veri işleme özellikleri, uygulanabilirlik ve güçlü dönüştürme özelliklerinden dolayı 

modelleme, kontrol gibi bir çok araştırma alanına yeni bir düşünüş tarzı getirmiştir. Özellikle öğrenebilme özelliği bu 

ağları daha da çekici hale getirmiştir (Karna ve Breen, 1989). Sistemler doğrusal olarak davrandığında, sistemlerin 

analiz kontrolü için lineer cebrin güçlü özellikleri kullanılabilir. Gerçek sistemlerin çoğu doğrusal olmayıp eşdeğer bir 

doğrusal gösterimle modellenebilirler (Leenaerts ve Bokhoven, 1998). YSA’nın özellikle doğrusal olmayan sistemleri 

modelleme kabiliyeti, bu tip sistemlerin analizinde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır(Sqrensen, 1998 , Jie ve 

ark., 1999, Kalogirov, 2000, Lizarraga ve ark., 1998). 

Genetik algoritmalar evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araştırma tekniğidir. (Goldberg, 

1989). Bir problemin iyi çözümlere doğru yavaş yavaş bir yaklaşımı sağlayan geniş bir problem uzayı boyunca 

yönlendirilmiş rastgele bir araştırmaya imkan sağlar. Bu algoritma canlılarda bulunan genetik gelişimini simüle 

etmektedir. Goldberg (1989) genetik algoritmaların temel yararının bunların kararlı olmasını kanıtlamıştır (Goldberg 

ve Lingle, 1985). Bu, De Jong ve Spears (1989) tarafından da doğrulanmıştır (De Jong, 1985, De Jong ve Spears, 

1989). 

1.1. Bulanık Mantık 

Bulanık mantık, (fuzzy logic), adından anlaşılabileceği gibi mantık kurallarının esnek ve bulanık bir şekilde 

uygulanmasıdır. Klasik mantıkta, "doğru" ve "yanlış" ya da "1" ve "0"lar vardır, oysa bulanık mantıkta, ikisinin arasında 

bir yerde olan önermeler ve ifadelere izin verilebilir ki, gerçek hayata bakıldığında hemen hemen hiçbir şey kesinlikle 

doğru veya kesinlikle yanlış değildir. Gerçek hayatta önermeler genelde kısmen doğru veya belli bir olasılıkla doğru 

seklinde değerlendirilir. Bulanık mantığa da zaten klasik mantığın gerçek dünya problemleri için yeterli olmadığı 

durumlar dolayısıyla ihtiyaç duyulmuştur. 

Bulanık modelin temeli, bulanık Eğer-ise kurallarından anlaşılacağı gibi öncül ve soncul kısımlardan 

oluşmaktadır. Öncül kısımda sonuca sebep olan giriş değişkenleri ve bunlar arasındaki mantıksal ilişkiler, sonuç 

kısmında ise, bu giriş değişkenlerine bağlı olarak ortaya çıkan sonuç değişkenleri yer alır. Genel olarak bulanık kurallar 

aşağıdaki formdadır; 

Kural 1: Eğer x A1 ve y B1  ise  z N1   (1) 

Kural 2: Eğer  x A2  ve y  B2 ise  z N2   (2) 

Burada x ve y öncül kısımdaki girdi değişkenlerince tanımlanan koşulları z ise soncul kısımdaki çıktı 

değişkenlerince tanımlanan sonuçları ifade eder. Şekil 1‘de genel bir bulanık model sistemin yapısı gösterilmektedir 

(Baykal ve Beyan, 2004). 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

352 
 

 

Şekil1. Bulanıklaştırma-Durulaştırma birimli bulanık sistem (Baykal ve Beyan, 2004) 

Bazı tarımsal çalışmalara yer verecek olursak, Al-Faraj ve ark. (2001) bulanık mantık bitki su stres indeksini 

(FL-CWSI) büyüme odası verileri kullanılarak geliştirilen ve serada yetiştirilen uzun boylu çayır otunda test etmiştir. 

Ayrıca sonuçlar, 150 kural kullanarak daha karmaşık olan CWSI yöntemiyle benzer tahmin değerlerinin ortaya 

koyduğunu göstermiştir. Bunun için FL-CWSI, teorik bitki su stres indeksleri tahmin etmek için gerekli gölgelik direnci, 

aerodinamik direnç ve toprak ısı akısı ölçümlerine gerekliliğini ortadan kalkabileceğini önermiştir. Mitra ve ark. 

(1998)’de bulanık mantığı toprak erozyonu üzerinde uygulamıştır. Ulusal Toprak kayıp Eşitliği (USLE)’nin bulanık 

mantık yöntemini kullanarak (USLE)’nin tahminini ve bunun için girdi değişkenlerini sınırlı sayıda kullanarak nispeten 

büyük havzalardaki toprak erozyonu tahmini için bulanık mantık modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. Havza giriş eğim 

açısı, arazi oranı ve arazi kullanımı olmak üzere üç değişken tabanlı model oluşturmuştur. 

Konya bölgesinde farklı bitki cinsleri, alan ve kuyu karakteristikleri göz önünde bulundurularak yedi farklı 

pompa firmasına ait pompalardan en uygun olanların, pompaj tesislerine seçimini gerçekleştiren bir uzman sistem 

geliştirilmiştir. Visual Basic programlama dili kullanılarak geliştirilen uzman sistem programı kişisel bilgisayarlarda 

Windows işletim sistemi altında çalışabilecek özelliklerde geliştirilmiştir. Pompaj tesisine uygun olarak seçilmiş yedi 

farklı firmaya ait pompalar kademe sayısı, motor gücü, kolon borusu çapı ve uzunluğu ile özgül enerji tüketimi gibi 

özellikleriyle birbirleriyle karşılaştırmışlardır. Buna göre en az özgül enerji tüketimini veren pompa modeli önerilmiştir 

(Şeflek, 2004). 

Turan (2007)’nin yapmış olduğu çalışmada geçmiş akımlardan ve memba akım ölçüm değerlerinden 

yararlanarak nehir akımlarının tahmini için yapay zeka tekniklerinden yararlanmıştır. Kullanılan yapay zeka teknikleri 

arasında ileri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağı, genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağı, bulanık mantık 

yöntemleri bulunmaktadır.  

Esendal (2007) Eğirdir gölündeki mevsimlere göre su seviyesi değişimlerinin modellenmesi için 

çalışmasında bulanık mantık metodunu önermiştir. Çalışmasında bulanık mantık modeli; yağış, akış, buharlaşma ve 

sulama suyu ihtiyacı değişkenlerinin fonksiyonu olarak Eğirdir gölündeki mevsimsel su seviyesi değişimini tahmin 

etmiştir. 

Köksal ve Cemek (2010)Bitki su stres indeksinin uyarlamalı sinirsel bulanık mantık uygulayarak tahmin  

edilmesinde girdi olarak bitki çerce sıcaklığı ve hava sıcaklığı arasındaki fark ve doyum açığı, çıktı olarak ise yeşil 

fasulyenin su stres indeksi alınmıştır. Bitki su stresi tahminde uyarlamalı sinirsel bulanık mantık uygulamasının çok 

başarı olduğu ortaya konmuştur. 

Cemek (2011)  çalışmasında, FAO 29  da  verilen ıspanak bitkisi için farklı yıkama oranları, sulama suyu 

tuzluluğu  ve toprak tuzluluğu değerleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bulanık Mantık (BM) Mamdani metodunda 

sulama suyu tuzluluğu, toprak tuzluluğu ve yıkama oranı girdiyi ıspanağın oransal verim değerleri ise çıktı olarak 

tanımlanmıştır.  Girdiler ve çıktı için üyelik fonksiyonları oluşturularak dilsel ifadelere dönüştürülmüştür. Ispanağın 

oransal verim tanımlaması için kural tabanı oluşturulmuştur. Bulanık çıkarım ve durulaştırma işlemi sonucunda BM-

Mamdani metodu ile oluşturulan model ıspanağın oransal verim değişimi centroit, mom, lom ve som durulaştırma 

yöntemleri ile sonuçlar alınmıştır. Bulanık mantık –mamdani metodunun performansının belirlenmesinde r2, RMSE, 

MAE VE MBE sonuçlarına göre en iyi tahmin centroit yönteminde elde edilmiştir. 

Li ve ark., (2012) çalışmalarında bulanık mantık ve belirli bir bölgedeki ekosistemleri istatistiksel açıdan 

değerlendirmesini yapan emergy analizi ile geniş hububat alanlarındaki toprakların değerlendirilmesini yapmışlardır. 
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Bu çalışmada bulanık mantık toprak ve arazi kalitesinin değerlendirilmesinde etkili bir araç olmuştur. Toprak için hem 

çevre kalitesini hemde verimliliğin belirlenmesinde yardımcı olmuştur. Çalışmada emergy analiz indeksi 0,471 ile 

0,763 arasında değişirken bu aralık bulanık mantık indeksinde 0,603 ile 0,878 arasında değişmektedir. 

Nobre ve ark., (2007) çalışmalarında Brezilya’nın kuzeydoğusunda yeraltı güvenliği ve risk haritalama 

değerlendirmesi yapmışlardır. Bunun için 292 m2’lik alanda çalışmışlardır. Yaygın ve nokta kaynak içeren potansiyel 

kirletici kaynağını değerlendirmek için  bulanık hiyerarşi metodolojisinden yararlanmışlardır. Bu metodolojiyle yer altı 

suyu kirliliği risklerini değerlendirme ve izleme gibi konulara değinilmiştir. Nitrat ve klorür değerlerinin 

konsantrasyonlarına dayalı olarak yeraltı suyu kalitesi indeksinde güvenlik açısından pozitif bir kolerasyon elde 

edilmiştir. 

Kaufman ve ark., (2009) ekili alanların daha önce peyzaj, inşaat ve madencilik gibi faaliyetler nedeniyle 

fiziksel yapısı değişen toprakların durumlarını incelemeye çalışmışlardır. Bunun için bulanık uzman sistemlerinden 

yararlanmışlardır. Toprağın yoğunluğu, penetrasyon direnci, doymuş hidrolik iletkenlik ve toprağın diğer fiziksel 

özelliklerini üyelik fonksiyonlarıyla açıklamışlardır. Çıkarım fonksiyonları elde etmişlerdir. Bölgeye ait daha önceki 

değerlerle karşılaştırarak geri yineleme tekniği ile test etmişlerdir. Buna bağlı olarak LLWR değeri r2=0,80  S-

parametresi r2=0,70 ve yüksek kolerasyon elde etmişlerdir. Toprağın fiziksel özelliklerini değerlendirmek için bulanık 

mantığın uygun bir araç olduğu ortaya konulmuştur. 

1.2. Yapay Sinir Ağları 

Yapay Sinir Ağı kavramı, beynin çalışma ilkelerinin sayısal bilgisayarlar üzerinde taklit edilmesi fikri ile ortaya 

atılmış ve ilk çalımsalar beyni oluşturan biyolojik hücrelerin ya da literatürdeki ismiyle nöronların matematiksel olarak 

modellenmesi üzerinde yaygınlaşmıştır. Yapay sinir ağlarının kullanıldığı önemli alanlardan biriside geleceği 

tahmindir. Yapay sinir ağları (YSA), veriler arasındaki bilinmeyen ve fark edilmesi güç ilişkileri ortaya çıkarabilmektedir. 

YSA, doğrusal olmadıkları için doğrusal modellerin uygulanamayacağı doğrusal olmayan durumlarda daha avantajlı 

olabilmektedir (Zhang ve ark., 1998). 

Yapay sinir ağları; girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymadan, herhangi bir 

varsayımda bulunmadan, doğrusal olmayan modellemeyi sağlayabilmektedir (Kaastra, 1996). 

Ağa, girdi bilgileri ve bu girdilere karşılık gelen çıktı bilgileri verilmekte ve ağın girdi-çıktı arasındaki ilişkiyi 

öğrenmesi sağlanmakta, böylece ağın eğitimi gerçekleştirilmektedir. Öğreticili Öğrenme denilen bu yöntem genelde 

tercih edilen bir yöntemdir (Haykin, 1999). 

Eğer ağ üzerinde bilgi akısı sürekli ileri doğru ise bu yapıya sahip ağ modelleri “İleri Sürümlü Ağ” olarak 

adlandırılmaktadır. Ağ yapısında geri besleme bağlantıları varsa bu tipteki sistemlere “Geri Beslemeli Ağ” adı 

verilmektedir. Geri yayılım ağları (Back Propagation Networks-BPN) sıklıkla kullanılan bir ağ yapısıdır. Standart geri 

yayılım algoritması, ağ ağırlıklarının, performans fonksiyonunun negatif gradyanı yönünde ilerlediği gradyan iniş 

algoritmasıdır. Birçok çeşidi olan geri yayılım algoritması, gradyan iniş ve Newton metodu gibi standart optimizasyon 

tekniklerine dayanmaktadır. 

İleri beslemeli ağlar girdiden çıktıya doğru tek yönlü bilgi akısına izin vermektedir. Bu geri beslemelerin 

olmadığı anlamına gelmektedir. Tipik bir ileri beslemeli yapay sinir ağı, girdi katmanı, genellikle bir veya iki ara katman 

(gizli katman) ve çıktı katmanından oluşmaktadır. Her katmanda ilgilenilen probleme göre değişen sayıda nöronlar 

bulunmaktadır (Zhang ve ark., 1998). 

Şekil 3‘te tek gizli katmanlı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı modeli görülmektedir. Ağırlıkların düzenlenmesi 

işlemi, 
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hata fonksiyonunun minimize edilmesi ile sağlanmaktadır. Hata fonksiyonunundaki yk, ağın ürettiği çıktıyı tk, 

arzu edilen çıktı değerini göstermektedir. ½ sabit bir katsayıdır ve fonksiyon türevini kolaylaştırmak için 

eklenmektedir. 

Freeland ve Odhiambo (2007)’de yer altı toprak koşullarını haritalamak için yeraltına giren radarlardan elde 

ettikleri tekstür özelliklerini kullanarak uygulanabilirliğini ortaya koyan sınıflandırma performansları için iki katmanlı 

algılayıcı sinir ağı kullanmışlardır. 

Meyer ve ark. (2004)’e göre baryum sülfat panelini kullanarak mısır ve buğday anızı, çıplak toprak ve çimin 

üniform görüntülerinin sınıflandırılmasında dijital çalışmasının bir bulanık çıkarım sisteminin oluşturulması için 

geriyayılım (BP) eğitimi ve en küçük kareler tahminini bir arada kullanmışlardır. 
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Odhiambo ve ark. (2004) yer altı radar görüntüleri kullanarak toprak profillerinin denetimsiz kümeleme ve 

sınıflandırılması için bulanık sinir ağı sınıflandırıcısının bir uygulamasını sunmuşlardır.  

Yang ve ark. (2004) farklı derinliklerde toprak sıcaklığının simülasyonlarında ileri beslemeli YSA ile çok 

değişkenli uygulanabilir şerit modelini karşılaştırmıştır. 

Ferentinos ve Albright (2002) yarı-Newton geribeslemeli algoritma ile derin hidrofonik sistemde yetiştirilen 

marulun kök bölgesindeki pH ve elektriksel iletkenlik değişimlerinin tahmininde ileri beslemeli YSA modeli 

sunmuşlardır.  

Fidencio ve ark. (2001) yakın kızılötesi spektroskopi kullanarak toprak sınıflandırmasında YSA 

uygulamışlardır. 

Ingleby ve Crowe (2001) Saskatchewen topraklarında organik madde içeriği tahmin etmek için geri 

beslemeli eğitim algoritması ile ileri beslemeli YSA’yı kullanmışlarıdır. 

Altendorf ve ark. (1999)’da toprak sıcaklığının bir fonksiyonu olarak belirli derinliklerde su içeriğini tahmin 

etmek için BP eğitimi ile ileri beslemeli YSA dizisi geliştirmişlerdir. 

Zhang ve Kushwaha (1999) toprak-araç etkileşimi ve toprak hareketini simüle etmek için YSA 

uygulamışlardır. 

Schaap ve ark. (1998) su tutma parametrelerini tahmin etmek için ve temel toprak özelliklerinden doygun 

hidrolik iletkenliği belirlemek için hiyerarşik YSA’yı kalibre etmişleridir. 

Yang ve ark. (1997) Ottowa, Ontario ve  Canada’daki topraklarda 100, 500 ve 1500 mm derinlikteki günlük 

toprak sıcaklıklarını simüle etmek için BP algoritması ile ileri beslemeli YSA üzerine bir model geliştirmişlerdir. 

Köksal ve ark (2011) Netron nem ölçerin kalibrasyonu için Doğrusal regresyon yerine yapay sinir ağları 

kullanılmış ve karşılaştırılmış yapay sinir ağları ile çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Meral ve ark (2012) sediment tahmimn etmede iki farklı yöntem kullanılmış ve yapay sinir ağlarının geri 

yayımlı akustik yönteme göre daha iyi sonuç verdiği ortaya konmuştur. 

Cemek ve ark (2012) uzaktan algılma ile ET tahminlerinde uydunun geçtiği saatlerdeki hava sıcaklığı bağıl 

nem ve saatlik ET değerleri belirlenmesinde günlük veriler kullanılarak yapay sinir ağları ile tahminler yapılmıştır. Elde 

edilen değerlerle uydu görüntüleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Cemek ve ark(2010) su dengesi ve programlaması için referans bitki su tüketiminin belirlenmesi önemli bir 

etmendir. Bitki su tüketimi, direk olarak yüksek maliyetli mikrometeorolojik tekniklerle ölçülebildiği gibi matematiksel 

modellerle de ölçülebilmektedir. Matematiksel modellerden birisi olan Penman-Monteith (FAO Sulama ve Drenaj, 

Bildiri no.56) günümüzde en çok tercih edilenler arasındadır. Referans bitki su tüketiminin hesaplanmasında aynı 

zamanda yapay sinir ağlarından da yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Samsun ili için 2003 ve 2008 yılları arasındaki 

ölçülen iklim verileri dikkate alınarak Penman-Monteith modeline göre referans bitki su tüketimleri hesaplanmış ve 

aynı veriler kullanılarak Yapay Sinir Ağlarında modeller oluşturulmuştur. Yüksek sıcaklık, ortalama sıcaklık, düşük 

sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve radyasyon gibi iklim parametreleri kullanılarak 5 farklı YSA modelinde ETo değerleri 

tahmini yapılmıştır. Levenberg-Marquardt (LM), resilient backpropagation (RP) ve Scaled conjugate gradient (SCG) 

gibi üç farklı eğitim algoritması kullanılarak elde edilen sonuçlar, hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırılan değerler arasında en iyi tahmin YSA2 modelinden elde edilmiştir. Bu modelde ortalama sıcaklık, nem, 

radyasyon ve rüzgar hızı verileri giriş katmanı olarak kullanıldığında tahmin edilen ETo değerlerinde en iyi eğitim 

algoritması LM, ağ yapısı olarak 5-1, R2’ si 0.9984 tahmin değeri, RMSE’si 0.08, MBE’si 0.058, MAE’si 0.065 olarak elde 

edilmiştir.  Sonuç olarak yapay sinir ağları modelinde ETo değerinin başarılı bir şekilde tahmin edilebileceği ortaya 

konulmuştur. 

Cemek ve ark (2011) çalısmalarında Tokat ilinde, sera kosullarında, 6 farklı tuzluluk düzeyindeki sulama 

sularında yetiştilen marulun çalışma sonucunda toprakta ortaya çıkan tuzluluk değeri yapay sinir ağları ile tahmini 

arastırılmıstır. Çalısma tesadüf bloklarında 8 tekerrürlü olarak toplam 48 saksıda yürütülmüstür. Tuzlu sulama suları 

CaCl2, MgSO4 ve NaCl tuzlarının şehir sebeke suyuna karıstırılmasıyla elde edilmistir. Sehir sebeke suyu (ECi= 0.75 

dS.m-1) aynı zamanda kontrol konusu olarak kullanılmıstır. Sulama suları tuzlukluk değerleri  T0= 0.75, T1= 1.5, T2= 

2.5, T3= 3.5, T4= 5.0 ve T5= 7.0 dS m-1 olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda toprak tuzluluklarının yapay sinir ağları 

ile belirlenmesinde ileri beslemeli geri yayınımlı ağ kullanılmıştır.  Girdi katmanında bitki su tüketimi ve Sulama suyu 

tuzluluk değerleri, ara katmanda ise farklı ağ yapıları kullanılmış olup, çıktı katmanında toprak tuzluluğu alınmıştır. 

Eğitim algoritması  olarak üç farklı ağ seçilmiştir (LM, RP, SCG). En iyi sonuçlar levenberg Marquat eğitim 

algoritmasında edilmiştir.  

Cemek ve Sever (2012) yaptıkları çalışmada, günlük yüzey 5 cm toprak derinliğinden elde edilen toprak 

sıcaklık değerleri tahmini için günlük ortalama minimum ve maksimum sıcaklık, yağış parametreleri kullanılmıştır. 
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MATLAB programında hazırlanan kodlar yardımıyla çok katmanlı yapay sinir ağları, radyal tabanlı yapay sinir ağları, 

genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağları ve uyarlamalı ağ yapısına dayalı bulanık çıkarım sistemi değişik giriş 

kombinasyonrı uygulanarak toprak sıcaklık tahminleri yapılmış ve her bir yöntem duyarlılık analizleri ile 

karşılaştırılmıştır. 

1.3. Genetik Algoritma 

Genetik algoritmalar, bazı doğal olayları modelleyen stokastik algoritmalardır. Bu algoritmalar biyolojik 

birimin işleyiş biçimini taklit eder. Genetik algoritmalar doğal seleksiyon ve doğal genetik mekanizmasına dayanan 

sayısal optimizasyon algoritmalarıdır. 

Genetik algoritmalar oldukça genel prensiplerle Sekil 2’de akış semasında görüldüğü gibi çalısmaktadır. 

Öncelikle ele alınan bir problem için bir rasgele n kromozomlu populasyon olusturulur. Daha sonra populasyondaki 

her bir kromozom için f(x) uygunluk fonksiyonu hesaplanır ve yeni bir populasyon oluşuncaya kadar Şekil.. daki 

adımlar tekrarlanır. 

 

Şekil 2. Genetik algoritmanın genel akış şeması 

Kumar ve ark. (2006)’da bir sulama rezervinde optimum bitki su dağıtımını ve optimal işletme politikasını 

elde etmek için GA modeli sundular.  

Raju ve Kumar (2004) sulama planlaması için GA kullandılar. Burada GA Hindistandaki bir sulama projesinin 

maximum faydası için etkili bitki deseninin ortaya konulmasında yardımcı olmuştur. 

Wardlaw ve Bhaktikul (2004) sulama suyu zamanlama sorununu çözmek için GA’dan yararlanmışlardır. 

Burada GA uygulaması kanal kapasitesindeki gibi tarladaki toprak nem dengesi ile ilgili kısıtlamalarla birlikte 

dönüşümlü olarak çalışan sulama sistemlerinde su kaynaklarının kullanımını optimize etmek içindir. 

Cai ve ark. (2001) doğrusal programlama ve GA kombinasyonu ile büyük doğrusal olmayan su kaynakları 

modelleri yönteminin çözümü için bir strateji belirlemişlerdir. 

Kuo ve ar. (2000) tarlada sulama zamanı planlaması ve sulama projesi planlamasında karar destek için basit 

GA optimizasyon yöntemine dayalı bir model oluşturmuşlardır. Önerilen model ekili alan kısıtlamaları ve belirlenmiş 

su ihtiyacı ile birlikte alan yüzdeleriyle birlikte ilişkilendirerek tahmin ve bitki verimi, ekonomik kâr optimize etmek 

için Utah’da bir sulama sistemine uygulamışlardır. 

Thorp ve ark. (2004) alanları üzerinde toplanan hiperspektral görüntülerden yüzde olarak bitki örtüsü 

ölçümleri oluşturmak için GA tabanlı görüntü segmentasyon algoritması kullandılar. 

Fang ve ark. (2003) gölge ışınım transferi modeli ile GA optimizasyon tekniğini entegre ederek ürün yaprak 

indeksini tahmin ettiler. 

Yao ve Tian (2003) hiperspektral uzaktan algılama verim ve klorofil içeriği, bitki popülasyon ve çeşitli 

melezler için bir mısır tarlasının içinde toplanan referans verileri kullanarak bir GA tabanlı seçici temel bileşenler 

analizi yöntemi test etmiş ve önermişlerdir. 

2. SONUÇ 

Son on yılı aşkın bir zamanda birçok metodolojinin birleşimi olan yapay zeka çalışmaları tarımsal alanda da 

önemli bir araştırma alanı oluşturmuştur. Yapay zeka kavramı akıllı sistemlerin temelini oluşturmakla kalmayıp aynı 

zamanda gerçek dünya problemlerinin değişik alanlarında kullanılarak, şimdiye kadar bilgisayarlarla geleneksel 

hesaplama tekniklerinin etkinlik, belirsizlik ve öğrenme gibi birçok sınırlamalarını ortadan kaldıran yeni “akıllı 
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yöntemler”in ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Geleneksel hesaplamadan farklı olarak bu sistemler ile insan 

muhakeme, sezgi ve düşüncelerinin gerçekleştirebilme üstünlüğü kullanılmaya çalışılmaktadır. Bunun için yapay 

zeka sistemlerinin amacı; insanın karar verme modelini kullanarak başarılı, basit, gerçekleştirilebilir ve düşük maliyetli 

çözümlerle belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır. Bunun için su ve toprak kaynaklarının yüksek maliyet gerektiren 

mühendislik hesaplamalarında oldukça önem arz etmektedir.  
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MOBİL GÜNEŞ PİLİ SULAMA MAKİNESİNİN PERFORMANSI

 

Ümran ATAY1 

ÖZET 

Bu çalışma, özgün olarak tasarlanan ve imalatı yapılan mobil bir fotovoltaik  (PV) sulama sisteminin nasıl çalıştığını göstermektedir. 

Sulama sistemi 32 adet güneş paneli (170W'lık), 6 adet pompa başlığı (0-70 ton/h ve 0-170 mSS dikey) 1 adet DC motor ve sürücüsünden 

oluşmaktadır. Sulama sisteminin tüm bileşenleri bir taşıyıcı aksam üzerine yerleştirilmiş olup, istenilen araziye transferi kolaylıkla 

sağlanabilmektedir. Sistemde bulunan PV paneller güneşi iki eksende otomatik takip edebilmektedir. Proje 2. yılını tamamlamış olup döneme ait 

bazı veriler bu çalışmada belirtilmiştir. Mobil sistemle arazide gerçekleştirilen denemelerden alınan sonuçlar, sistemin teknik ve ekonomik yönden 

önemli avantajlara sahip olduğunu göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Fotovoltaik pil, Güneş pili, DC pompa, Seyyar güneş pili sulama sistemi 

THE PERFORMANCE OF MACHINE WITH MOBILE SOLAR CELL IRRIGATION 

ABSTRACT 

This study shows that how the mobile solar irrigation system works which was designed and manufactured originally. The irrigation 

system has 32 photovoltaic (PV) panels (at 170 W nominal power), 6 changeable pump heads (0-70 ton/h flow rates at 0-170 m well-depth) and 

1 direct-current (DC) motor with its driver. The irrigation system as a whole is placed on a trailer to allow its easy mobilization to the desired field. 

The system has an automatic two-axes sun tracking unit for PV panels. The project has completed second year and some data for these period 

were indicated in this study. Field experiments performed with this mobile solar irrigation system motivate that this type of application has both 

technical and economic advantages.  

Key words: Photovoltaic Panel, Solar battery, DC pumps, Mobile Solar Irrigation System 

1. GİRİŞ 

Günümüzde fosil yakıt kaynaklarının tükenme aşamasında oluşu, enerjideki artan maliyetler ve çevre kirliliği 

sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda son yıllarda uygulamaya dönük yoğun 

çalışmalar yapılmaktadır (Atay ve ark., 2009-2011-2012; Yeşilata ve ark., 2006). Güneş enerji sistemleri tam da bu 

noktada devreye girmektedir. Kullandığımız enerji kaynaklarını çeşitlendirmede güneş enerji sistemleri ve dolayısıyla 

güneş pilleri yadsınamaz bir önem arz etmektedir. Güneş pilleri özellikle güneşten elektrik üretimi katsayısı yüksek 

olan yerlerde kullanımı oldukça fizibıl gözükmektedir (EİE, 2013). 

Bu çalışmada tasarlanmış ve imal edilmiş olan, deneysel çalışmalarla uygulamada alternatif olabildiği 

gösterilmiş “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi” hakkında bilgiler verilmekte ve arazi denemelerindeki iki yıllık 

tamamlamış deneme dönemine ait bazı veriler bu çalışmada belirtilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOT 

Mobil güneş pili sulama makinesi, Harran Ovası içinde bulunan Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünün Koruklu Araştırma İstasyonu arazisinde uygulamaya dönük olarak denemesi yapılmış ve tüm 

performans verileri incelenmiştir.  

Mobil güneş pili sulama makinesi tüm enerjisini kendisi üretmektedir. Otomatik güneşi takip sistemi 

sayesinde güneş ışınları, gün boyu panellere dik ve dike yakın bir şekilde geldiği için güneş pilleri maksimum ışınım 

şiddetine maruz kalmakta ve böylece en iyi şekilde üretim yapmaktadır. Mobil güneş pili sulama makinesinde 

kullanılan belli başlı elamanlar ise aşağıda verilmektedir. Bunlar;  

Sulama sistemi, 

 32 adet, 24 volt ve 170 Wp gücünde mono kristal güneş panellerden, 

 1 adet DC motor sistemi (3.5kW/4.6 HP, MPPT kontrol ünitesi), 

 6 adet pompa başlığından oluşmaktadır (0-170 m derinlik aralığında ve 0-70 ton/saat debi aralığında). 

                                                           
 

 Bu makale; TÜBİTAK-TOVAG grubunca desteklenen 110O541 nolu ve “Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu ve 

Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük Etkinliğinin Araştırılması” adlı proje kapsamında hazırlanmıştır. 

1 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa- umranatay47@hotmail.com 
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Hareket sistemi (otomatik güneş takip sistemi),  

 4 adet 160 Watt’lık, 24 voltluk mono kristal güneş panellerden 

 2 adet jel akü 200 Ah, 12 voltluk, 

 1 adet solar kontrol ünitesi, 

 1 adet inverterli (invertörlü)  AC motor (3kW’lık, tam sinüs)’dan oluşmaktadır.  

Panel yıkama sistemi; 

Bu ünite, hareket sisteminden enerji almakta olup,  

 1 adet su pompası (debisi 3–5 ton/saat, DC 300- 450 Watt, 22m basma yüksekliği), 

 İletim boruları ve 1 adet yağmurlama sulama başlığından oluşmaktadır. 

 Arazi denemelerinde genel olarak ışınım şiddeti, akım, volt, sıcaklık, anlık ve toplam debi gibi veriler kayıt 

altına alınmıştır. İmalatı yapılan mobil güneş pili sulama makinesine ait çizim şekil 2.1’ de verilmiştir. Şekil 2.1’de 

görüldüğü gibi en alt tarafta tekerlekler, tekerleklerin üzerine ana şase, onun hemen üzerine hareketli şase ve onun 

üzerine de güneş pillerinin yer aldığı PV platform bulunmaktadır. Prototip makine sulama yaparken çeki oku kuzeyde 

kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Böylece sulama dönemindeki güneşin konumuna göre panellerin güneşi dik 

alması sağlanmıştır. Güneşi doğuşundan batışına kadar takip etmek için tek düzlemde bulunan tüm güneş pillerinin 

olduğu platform şekil 2.1’ de görüldüğü gibi ortasında bulunan ana mil sayesinde güneşi otomatik takip edebilecek 

şekilde ve paneller yol durumunda katlanacak biçimde tasarlanmıştır (Atay, 2012). 

  

Şekil 2.1. Mobil güneş pili sulama makinesi 

Mobil güneş pili sulama makinesine ait özelikler, 

 Makinenin değişik konumdaki arazilere transferi mobil özelliği sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

 PV platform güneşi otomatik takip ederek güneş ışıklarını dik alabilmektedir (2 düzlemde doğu-batı ve 

kuzey-güney yönünde hareketlidir). 

 Yan destek kolları, alt destek ayakları ve tasarım ayrıntılarıyla PV platform rüzgâr yüküne karşı dayanıklıdır. 

 Kendini yıkama özelliğine sahiptir. 

 Panellerin olduğu platform tek düzlemde olduğu için panellerin yüzeyinde gölge oluşmamaktadır. 

 Makine bünyesinde, hem doğru akım (DC) hem de alternatif akım (AC) mevcuttur. 

 Panel alanı boşluklar dahil 50 m2 ve makine toplam ağırlığı ise 8 ton civarındadır. Çeki oku dahil yaklaşık 12 

metre boyundadır.  
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Mobil güneş pili sulama makinesine ait çeşitli görüntüler Şekil 2.2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2.2. Mobil güneş pili sulama makinesinin çeşitli görüntüleri 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

İmalatı yapılan seyyar (mobil) güneş pili sulama sistemli prototip makinenin arazi koşullarındaki performansı 

ikinci yılını tamamlamış ve veriler düzenli olarak alınmıştır. Şüphesiz en büyük çıktılardan bir tanesi de aktif olarak 

arazi koşullarında olan mobil güneş pili sulama makinesinin ikinci yaşında ve kışında (rüzgâr, yağmur ve kar gibi 

olumsuz koşullarda) kayda değer bir sorunla karşılaşmamasıdır. 

Mobil güneş pili sulama sistemine ait örnek tam gün performans denemesi olarak 19.02.2013 tarihinde 

Şekil 3.1’de gösterildiği gibi DC pompa yaklaşık 8,23 saat çalışmıştır (Bu süre haziran ayında 13 saatin üzerine 

çıkmaktadır). Sabah 07:50’dan sonra ışınım 784 W/m2 sınırını geçtikten sonra DC pompa panellerden başlangıçta 

2978 W DC güç çekerek çalışmıştır (0-12 metre aralıktaki derinlikten).  
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Şekil 3.1. 19 Şubat 2013 tarihli tam gün prototip makinenin veri grafikleri 

Bu arada panel sıcaklığı sabah 21 oC iken gün ortalarında 43 oC’lere yükselmiş pompa durduğunda ise 18 
oC’ye inmiştir. Gölge sıcaklığı ise sabah 1 oC iken gün ortalarında 19 oC’ye yükselmiş pompa durduğunda (16:02) ise 

12 oC’ye inmiştir. Gün boyu güneş ışınımı 0 W/m2 ile 1044 W/m2 arasında değişkenlik göstermiştir.  

Tüm panellere (32 adet) gün boyu düşen toplam ışınım miktarı 197,302 kW olmuştur. DC pompa gün boyu 

çalışarak tüm panellerden 15,842 kW enerji çekmiştir. Buna karşılık DC pompa tüm gün boyunca toplam 301 ton su 

çekmiştir. Düşük debi çıkmasının sebebi havanın çok bulutlu olmasıdır. Toplam ışınım şiddetine bağlı olarak 

sistemden pompanın çektiği toplam gücün verimi %8,03 ‘dür. Verim en yüksek değerine sabah ve akşam saatlerinde 

yaklaşık olarak %13 ve en düşük değerine ise öğle saatlerinde yaklaşık olarak % 5 olmuştur.  

4. SONUÇ 

Mobil güneş pili sulama makinesi ulusal ve uluslararası literatürlerde ilk örnek olup farklı ihtiyaçlar için daha 

küçük veya daha büyük tasarlanabilmektedir. Mobil güneş pili sulama makinesinden elde edilen bulgular sonucu; 

yeni sulamaya açılacak alanlarda şebeke elektriğinin olmadığı veya olduğu ancak sulama döneminde kesik 

olmasından dolayı sulama yapılamayan alanlarda çok iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmakta ve tarımsal üretimde 

yaygınlaşması kaçınılmaz olmaktadır. Bu makine, tarımsal üretimin en büyük giderlerden biri olan enerji giderini 

azaltılması yönünde iyi bir alternatif olarak görülebilmektedir. Şanlıurfa koşullarında sulamada aküsüz 13 saat 
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civarında arazi şartlarında çalışabilen mobil güneş pili sulama makinesi hem petrol kaynaklı hem de şebeke kaynaklı 

çalışan pompalara alternatif olabildiğini 2 senedir süren denemelerde de göstermiştir. Elektrik şebekesinin olmadığı 

herhangi bir araziye, 1 km’den daha uzaktan yeni elektrik hattı çekmek yerine mobil güneş pili sulama sistemi 

kurulduğunda kendini ilk yılda amorti etmektedir.  

2013 yılı itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklediği konular arasına giren güneş pili 

sulama sistemleri ileriki dönemlerde yaygınlaşması ile kırsal alanlara enerji transferi rahatlıkla sağlanabilecek, Mobil 

sistemlerin kullanılmasıyla PV sistemlerin sabit olmasından kaynaklanan yer işgal etme sorunu gibi birçok sorun 

önlenecek ve daha etkin kullanılabileceklerdir (Anonim, 2013). 

5. KAYNAKLAR 

Anonim, 2013. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel 

Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğinin 1 Haziran 2013 tarihli 28664 sayısının 

üçüncü bölümünün 8. Maddesi-Tebliğ No: 2013/28, Resmî Gazete, 2013. 

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, (2009). Fotovoltaik Güç Destekli Mikro Sulama Sistemi Projesi-1: Genel Esaslar, V. Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Sempozyumu bildiriler kitabı, Diyarbakır s57-62 

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, (2009). Fotovoltaik Güç Destekli Mikro Sulama Sistemi Projesi-2: Simülasyon Çalışması V. Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları Sempozyumu bildiriler kitabı, Diyarbakır s63-67  

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, A. S. Nacar, A. Çıkman, U. Rastgeldi, (2009).  “Güneş Pili Enerjisiyle Çalışan Damla Sulama Sistemlerinin 

Kurulumu ve Yaygınlaştırılması” 1.GAP Organik Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa. 210-217  

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, U. Rastgeldi, A. Çıkman, A. S. Nacar, (2011), Güneş Pili Damla Sulama Sistemi, GAP VI. Tarım Kongresi 

Kitabı, Şanlıurfa. 

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, (2011), Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemlerinde Modelleme ve Performans Analizi. Tesisat, Enerji 

Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi. Ağustos. sayı 188. sayfa. 96-102  

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, (2011) “Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi Arazi Performansının Deneysel Değerlendirilmesi” 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Kitabı, 7-8 Ekim. Mersin. 

Atay Ü., Y. Işıker, B. Yeşilata, U. Rastgeldi, (2012) “Seyyar (Mobil) Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Makinanın Tasarımı ve İmalatı” 

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN 1306-0007, 2012 8 (2) SAF.147-151 (27. Tarımsal Mekanizasyon ulusal kongresi. 

Samsun. 

Atay, Ü., Işıker, Y., Yeşilata, B., 2012, “Mobil ve Sabit Güneş Pili Destekli Sulama Sistemlerine Örnek Deneysel Çalışmalar” 

Gündergi,1.Sayı Issn:2147-4907  12/ 2012-01/ 2013-/02/Sayfa 47-51 

EİE, 2013. http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx 

Yeşilata B., M. Aydın ve Y. Işıker, (2006). Küçük Ölçekli Bir PV Su Pompalama Sisteminin Deneysel Analizi, Mühendis ve Makina, cilt 

47, sayı 553, sy. 31-38 

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx


Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

363 
 

FARKLI KARIK SULAMA İŞLETİM BİÇİMİNİN SU KAYIPLARI İLE MISIR VERİMİNE 

ETKİSİ 

İ. Kürşat ÖZYURT1  Oğuzhan AYDIN1  Mehmet BALÇIN2 

ÖZET 

Araştırma, farklı karık sulama işletim biçiminin su kayıpları ile mısır verimine etkisini saptamak amacıyla, 2006-2007 yılları arasında, 

Tokat Kazova’da yürütülmüştür. Çalışmada, göllendirmeli ve serbest drenajlı karık işletim biçimleri bitişik ve ardışık (bir karığa su verilip, diğer karığa 

verilmeyen) sulanarak uygulanmıştır. Göllendirmeli karık uygulamalarında 74-194 dakika arasında, ardışık göllendirmeli karık uygulamalarında ise 

89-216 dakika arasında değişen ilerleme süreleri kaydedilmiştir. Serbest drenajlı karık uygulamalarında 108-209 dakika arasında, ardışık serbest 

drenajlı karık uygulamalarında ise 185-228 dakika arasında değişen ilerleme süreleri kaydedilmiştir. Performans göstergelerinden; uygulama 

randımanı, en yüksek göllendirmeli karıklarda %90,26 olarak, en düşük ise ardışık serbest drenajlı karıklarda %57 olarak elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karık Sulama, İlerleme Süresi, Su Uygulama Randımanı, Su Tasarrufu, Mısır 

EFFECT ON DIFFERENT FURROW IRRIGATION METHOD TO WATER LOSS WITH 

YIELD AT MAIZE 

ABSTRACT 

This study was carried out to effect on different furrow irrigation method to water loss  with yield on maize, at Tokat Kazova, in 2006-

2007 years. Irrigation was applied through furrows in two ways: Open furrows and closed furrows. Each irrigation method was further divided into 

two sub-treatments. alternate furrow irrigation (AFI), fixed furrow irrigation (FFI). AFI means that one of the two neighboring furrows was alternately 

irrigated during consecutive watering. FFI means that irrigation was fixed to one of the two neighboring furrows. The advance time increased from 

the first irrigation on during the season. The advance times were 74-194 minutes in closed fixed furrows irrigation, 89-216 minutes in closed 

alternate furrows irrigation,  108-209 minutes in open fixed furrows irrigation and 185-228 minutes in open alternate furrows irrigations. Maximum 

and minimum application efficiencies were found as 90,26% for closed fixed furrows and 57% for Open alternate furrows. As a result of the trial, 

the alternate furrows irrigation provide advantages to fixed furrows irrigations.  

Key Words: Furrow Irrigation, Advance Time, Water Aplication Efficiency, Water Conservation, Maize 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon ha tarım alanının ancak 5,5 milyon hektarı 

sulanabilmektedir. Sulanan alanların %92’si yüzey, %8’i basınçlı sulama yöntemleri ile sulanmaktadır (Eminoğlu, 

2007) 

Yüzey sulama yöntemlerinde tarla yüzeyindeki her noktada su, uygulanması istenilen sulama suyu 

miktarının toprağa infiltre olması için gerekli sürelerde akıtılır veya göllendirilirse, türdeş bir su dağılımı sağlanır ve 

yüksek randımanlı sulamalar elde edilebilir. Ancak, bu durum ideal koşulların sağlanmasına, toprak özelliklerine, 

eğim, debi ve parsel boyutları arasında kurulacak ilişkiye bağlıdır (Şener ve ark., 1995). Sulama hidroliğinde 

planlamaya esas olan temel değişkenler; tarlaya verilen suyun debisi, suyun yüzeyde ilerleme hızı, akış uzunluğu ve 

sulama süresi,  akış derinliği, infiltrasyon hızı, eğim, pürüzlülük ve uygulanacak net sulama suyu miktarı olarak 

sıralanabilir. Bu değişkenlerden akış uzunluğu, akış debisi ve uygulanacak su miktarı gibi ölçütler bir dereceye kadar, 

planlayıcı tarafından denetlenir. Asıl sorun, verilecek debiye bağlı olarak, akış uzunluğu ile su uygulama süresi 

arasında iyi bir dengenin sağlanamamasıdır (Delibaş, 1985). 

Yüzey sulama yöntemlerinde performansı artırmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar oldukça fazladır. 

Ancak, farklı toprak koşulları nedeniyle herhangi bir yerde elde olunan sonuçların başka bir yörede etkin kullanılma 

olasılığı zayıftır. O nedenle böylesi çalışmaların farklı yörelerde yapılması kaçınılmaz olarak gözükmektedir. 

Araştırmanın yürütüldüğü Tokat İl’inde karık sulama yöntemi yaygın bir şekilde çiftçiler tarafından kullanılmaktadır. 

Ancak bu yöntem bilinçli ve tekniğine uygun olarak kullanılmadığı için aşırı su kullanımı ve buna bağılı olarak gelişen 

toprak kayıpları görülmektedir. Bu sorunların giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile yapılan bu çalışmada ardışık 

ve klasik karık sulama işletim biçimin su tasarrufuna ve mısır verimine etkisi araştırılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma Tokat - Kazova'da yürütülmüştür. Deneme konularının sulanmasında, DSİ sol sahil sulama 

kanalından alınan sulama suyu kullanılmıştır. Sulama suyu sınıfı T2A1’dir. Sulama suyunun uygulanmasında delikli 

borular kullanılmıştır. Denemede ADA 95 10 mısır çeşidi kullanılmıştır. Denemede yer alan karık parsellerine, sabit 

debi uygulanmasında debimetre kullanılmıştır. Denemenin yapılacağı tarlanın eğimi %0.15 olup, karıklara uygulanan 

debi miktarı delikli boruların çıkışından hacimsel yöntem kullanılarak denetlenmiştir . 

2.2 Metot 

2.2.1 Deneme Planı ve Konular 

Deneme konularını, göllendirmeli karık sulamanın alt işletim biçimi olan; ardışık göllendirmeli karık sulama 

(AGK) ve göllendirmeli karık sulama (GK)   ile serbest drenajlı karık sulamanın alt işletim biçimi olan; ardışık serbest 

drenajlı karık sulama (ASDK) ve serbest drenajlı karık sulama (SDK) oluşturmaktadır. Konular yinelemesiz olarak 

uygulanmıştır. Ardışık sulamalarda parseller 8 karıktan, sürekli sulamalarda ise parseller 5 karıktan oluşmuştur. Karık 

uzunlukları 150 m,  uygulanan debi 2 ve 4 L/sn olarak alınmıştır (Balçın, 2005).  

2.2.2 Sulama Suyunun Uygulanması 

Günbatılı (1979)’da önerildiği şekilde üç kez su verilmiştir. Sulamalarda 0-90 cm toprak katmanındaki eksik 

su miktarı tarla kapasitesine getirilmiştir. Deneme alanında ilk sulama öncesi üç tekerrürlü olarak yapılan, tıkalı karık 

infiltrasyon testi sonucunda elde edilen Kostaikov infiltrasyon parametreleri kullanılarak net infiltrasyon süresi 

hesaplanmıştır (Balçın, 2005).  
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 Göllendirmeli karık sulama uygulamalarında ise, eksik nem miktarı (SMD) ve karık alanı kullanılarak, 

verilmesi gereken toplam sulama suyu miktarı (hacim, Vgr) bulunmuş ve anılan değer karığa uygulanan akış debisine 

oranlanarak sulama süresi (T) hesaplanmıştır (Kanber ve ark., 1996).  

Vgr = SMD x L x W  (Eşitlik 2)  T   = Vgr / Q  (Eşitlik 3) 

2.2.3 İlerleme ve Geri Çekilme Sürelerinin Belirlenmesi 

İlerleme ve geri çekilmenin gözlenmesi için her 20 m’de bir işaret kazığı çakılarak istasyonlar 

oluşturulmuştur. Karıklara suyun uygulanmasından itibaren her istasyona suyun varış zamanları kaydedilmiştir. 

Suyun karık sonuna ulaşmasından sonra ilerleme ölçümleri sona erdirilmiştir. Geri çekilme süreleri için suyun 

kesildiği ve ilerlemenin sona erdiği zaman esas alınmıştır. (Walker, 1989 ; ASAE-EP419, 1999 ; Kanber ve ark., 1996). 

2.2.4 İnfiltrasyon Sürelerinin Belirlenmesi 

İnfiltrasyon sürelerinin elde edilmesinde ilerleme ve geri çekilme eğrilerinden yararlanılmıştır. 

TrecTadvTn         (Eşitlik 4)  

2.2.5 İnfiltre Olan Su Miktarlarının Belirlenmesi 

 Göllendirmeli karık sulama uygulamalarında ilerleme ve geri çekilme eğrileri arasında kalan net 

infiltrasyon süreleri ile düzeltilmiş infiltrasyon eşitliği kullanılarak infiltrasyon derinliği bulunmuştur. Bu amaçla tıkalı  

karık yöntemine ilişkin infiltrasyon eşitliğinden yararlanılmıştır.  

 Serbest drenajlı karık konularında infiltre olan su miktarları Jensen (1981) tarafından verilen 

yaklaşım kullanılarak değerlendirilmiştir. Geri çekilmenin her istasyonda aynı anda meydana geldiği kabul edilmiş ve 

düzeltilmiş infiltrasyon eşitliği kullanılarak bu istasyonlarda infiltre olan su miktarları bulunmuştur.  

2.2.6 Sulama Suyu ve Yüzey Akış Kayıpları 

Karıklara uygulanan sulama suyunun hacimsel olarak hesaplanmasında qTV appapp   (Eşitlik 5) 

eşitliğinden yararlanılmıştır. Test karıklarının sonlarına H savakları yerleştirilmiştir. Karık alt uçlarından çıkan yüzey akış 

miktarı, savak su yükünden ve hacimsel olarak ölçülmüştür (Balçın, 2005).  
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2.2.7  Derine Sızma Miktarlarının Hesaplanması 

Karık boyunca meydana gelen derine sızma miktarları, her bir istasyonda infiltre olan su derinliği (Zi) ile 

toprak nem açığı (SMD) değerleri arasındaki farktan yararlanılarak bulunmuştur (Walker, 1989). 

2.2.8  Sulama Performans Göstergeleri 

Farklı karık işletim biçimlerini karşılaştırmak için, infiltrasyon ögelerine dayalı performans 

değerlendirmesinden yararlanılmıştır (Önder, 1994). Değerlendirmelerde, Walker and Skogerboe (1987), Öylü (1997), 

Zerihun et all. (1997) tarafından verilen yaklaşımlar kullanılmıştır. 

Eksik sulama durumu için; 

Uygulama Randımanı (Ea)     Derine Süzülme Oranı (DPR)    Yüzey Akış Oranı (RP) 
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Tam ve aşırı sulama durumu için; 

Uygulama Randımanı (Ea)   Derine Süzülme Oranı (DPR) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Deneme Konularının Sulama Süresi ve Sulama Suyu Miktarları 

3.1.1 Göllendirmeli Karıklar 

Çizelge 3.1'de de görüleceği gibi Göllendirmeli Karık sulamalarında; 2006 yılında debinin 2 L/sn olduğu 

sulamaların süresi, 2007 yılında debisi 4 L/sn olan sulamalara kıyasla iki kat daha fazladır. Buna karşılık verilen su 

miktarları eşittir. Sulamalar nem açığına göre yapılmış, hesaplanan su verildikten sonra sulamalar kesilmiştir. Konulara 

verilen sulama suyu miktarları 93,1 ile 224 mm arasında değişmiştir. En fazla sulama suyu uygulaması GK konusunda 

görülürken en az sulama suyu uygulaması AGK konusuna yapılmıştır. Ardışık ve bitişik sulanan karıklarda her sulama 

için uygulanan sulama suyu miktarları oranlandığında, ardışık sulamalar % 20,3-54,6 arasında su tasarrufu sağlandığı 

belirlenmiştir. 

Çizelge 3.1 Göllendirmeli Karık Konularının Sulama Durumları 

Konular Uygulama No 
Sulama Süresi (dak) 

(2-4l/sn) 

Sulama Suyu 

(mm) 

Nem açığı 

(SMD), mm 

GK2006 

1 155 177,1 177 

2 194 221,7 221 

3 170 194,2 194 

AGK2006 

1 163 93,1 186 

2 194 110,8 221 

3 216 123,4 246 

GK2007 

1 91 208 208 

2 74 169,1 169 

3 98 224 224 

AGK2007 

1 96 109,7 219 

2 118 134,8 269 

3 89 101,7 202 

Ardışık sulama uygulamalarında önemli oranda su tasarrufu sağlandığı Kanber ve ark. (1996), Balçın (2005), 

Kang ve ark. (2000), Rao ve ark. (1998) ve Keflemariam (1976) tarafından da saptanmıştır. Giriş debisi 2 L/sn olan 

yöntemlerde; AGK ve GK konuları kıyaslandığında, sulama süresi genel anlamda artan bir seyir izlemiştir.  4 L/sn 

debiye sahip sulamalarda GK konuları  azalan ve artan şeklinde sulama sürelerine sahipken, AGK konuları, artan ve 

azalan şeklinde sulama sürelerine sahip olmuşlardır. Nem açığına bağlı olarak oluşan bu değişkenliğin iklimsel 
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etmenlerden kaynaklandığı söylenebilir.  Deneme yıllarında ve sulama mevsimi boyunca görülen bu farklılıklar Balçın  

(2005), Kanber ve ark. (1980) ve Doorenbos tarafından da yaptıkları çalışmalarda ifade edilmiştir.   

3.1.2 Serbest Drenajlı Karıklar 

Serbest drenajlı karıklar 2 L/sn debi ile sulanmıştır. Sulamalarda suyun karık sonuna kadar gelmesi 

beklenerek, su karık sonuna ulaştığında hesaplanan net infiltrasyon süresi kadar akıtılmıştır. Su karık sonundan 

akıtılırken debi 1L/sn’ ye düşürülerek hesaplamalar bu debi dikkate alınarak yapılmıştır. Çizelge 3.2 incelendiğinde; 

konulara verilen sulama suyu miktarları 151,4 mm ile 418,8 mm arasında değişirken en fazla sulama suyu 

uygulamasının SDK konusuna, en az sulama suyu uygulamasının ASDK konusuna yapıldığı görülmektedir. Ardışık ve 

bitişik sulanan serbest drenajlı karıklarda her sulama için uygulanan sulama suyu miktarları oranlandığında, ardışık 

sulamalar ile %37,4-56,5 arasında su tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir. 

Çizelge 3.2 Serbest Drenajlı Karık Konularının Sulama Durumları 

Konular 
Uygulama 

No 

Sulama Süresi (dak) Sulama 

Suyu 

(mm) 

Nem açığı 

(SMD) 

(mm) 
İlerleme Süresi 

(2 l/sn) 

İnfiltrasyon süresi 

(1 l/sn) 

SDK2006 

1 207 195 348 183 

2 160 242 321,1 197 

3 130 229 279,4 190 

ASDK2006 

1 185 160 151,4 165 

2 194 239 179,1 196 

3 185 242 174,8 197 

SDK2007 

1 209 315 418,8 241 

2 141 215 284 193 

3 108 381 336,7 256 

ASDK2007 

1 228 256 203,1 229 

2 190 210 168,5 185 

3 196 302 194,78 230 

Kanber ve ark. (1996) yılında yaptıkları çalışmada aynı şekilde en fazla sulama suyunun serbest drenajlı 

karıklara verildiğini bildirmişlerdir. Bunun sebebi ardışık olarak sulanan karıklarda arazinin yarısının sulanmasıdır 

(Kanber ve ark., 1996; Balçın, 2005; Kang ve ark., 2000; Rao ve ark., 1998 ve Keflemariam, 1976). Konuların hemen 

hemen tamamında suyun karık sonuna ulaşıncaya kadar geçen süre birinci sulamada fazla iken ikinci ve üçüncü 

sulamalarda azalmıştır.   

3.2 Deneme Konularının İlerleme Verileri 

3.2.1 İlerleme Süreleri 

GK ve AGK konularında hesaplanan süreye göre sulama yapılmıştır. Süre bitiminde su kesilmiştir. Yapılan 

sulamaların çoğunda su karık sonuna ulaşamamıştır.  Ancak GK konusunun üçüncü sulamalarında suyun karık 

sonuna ulaştığı görülmektedir. GK konularının sulamalarında su karık içerisinde 150. metreye ulaşabildiği halde, AGK 

konularının sulamalarında en fazla 129. metreye ulaşabilmiştir. Her iki konuda da 3. sulamalarda su en uzak 

mesafeye ulaşabilmiştir. Birinci yıl yapılan sulamalarda bu durumun görülmesi üzerine ikinci yıl yapılan sulamalarda 

2L/sn olan debi maksimum debi formülüne göre hesaplanarak 4 L/sn ye çıkarılmıştır. Bu sebeple ikinci yıl 

sulamalarında ilerleme süreleri azalmıştır. Suyun buna rağmen karık sonuna ulaşamadığı ancak düşük oranlarda da 

olsa su önünün daha hızlı ilerlediği gözlenmiştir.   

Serbest drenajlı karık sulamalarında suyun karık sonuna ulaşması beklenmiş ve su karık sonuna ulaştıktan 

sonra hesaplanan net infiltrasyon süresi kadar akıtılmıştır. SDK konusunda birinci yıl sonuçlarına göre; su karık sonuna 

130 ila 207 dk arasında ulaşabilirken ikinci yıl, 108 ila 209 dk arasında ulaşabilmiştir.  ASDK konusunda birinci yıl 

sonuçlarına göre; su karık sonuna 185 ila 194 dk arasında ulaşabilirken ikinci yıl, 190 ila 228 dk arasında 

ulaşabilmiştir. 

Gerek göllendirmeli karık sulamalarında gerekse serbest drenajlı karık sulamalarında ardışık karıklarda 

suyun bitişik karıklara oranla daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bunun sebebi; her sulamada arazinin yarısının 

sulanması nedeni ile oluşan yüksek orandaki yana perkolasyon kayıplarının su önünün yavaş ilerlemesine neden 

olmasıdır (Kanber,1996). Deneme konularının tamamı göz önüne alındığında İlerleme sürelerinin her sulamada farklı 

tavırlar gösterdiği tesbit edilmiştir. Toprağın hidrolik özellikleri, karık geometrileri, eksik nem değerleri, uygulanan 

işletim biçimleri ve ilk sulamadan sonra oluşan çatlaklar, ilerleme sürelerinin farklılık göstermesinde etkili olmuştur. 

Tüm sulamalara ilişkin veriler Çizelge 3.3’de verilmiştir. 

 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

367 
 

Çizelge 3.3  Sulama Konularının İlerleme Süreleri  

Konular 

1. Sulama 2. Sulama 3. Sulama 

İlerleme 

süresi (dak.) 

Ulaşabildiği 

metre 

İlerleme 

süresi (dak.) 
Ulaşabildiği metre 

İlerleme süresi 

(dak.) 

Ulaşabildiği 

metre 

GK 

2006 
155 123 194 133 170 150 

AGK 

2006 
163 110 194 125 216 129 

GK 

2007 
91 136 74 139 98 150 

AGK 

2007 
96 122 118 125 89 129 

SDK 

2006 
207 150 160 150 130 150 

ASDK 

2006 
185 150 194 150 185 150 

SDK 

2007 
209 150 141 150 108 150 

ASDK 

2007 
228 150 190 150 196 150 

3.2.2 İlerleme ve Geri Çekilme Tavırları 

Deneme konularına ilişkin ilerleme ve geri çekilme tavırları elde edilmiş sulama sonuçlarına ilişkin eğriler 

Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 ’de verilmiştir.  

 2007 yılı şekillerinde de görüldüğü gibi, genel olarak ilerleme eğrileri, uygulamalar arasında farklılıklar 

göstermiştir. Ayrıca hızlı seyreden su önünün daha sonra azalan bir seyir izlediği görülmektedir. Bu durum, toprak 

özellikleri, ilk sulamadan sonra oluşan çatlaklar ve topoğrafya gibi etmenlerden ileri gelmiştir. Benzer sonuçlar, Önder 

(1994), Yavuz (1993), Kanber ve ark. (1996) ve Balçın (2005) tarafından yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir.  

 Şekil 3.1 Her bir sulama için deneme konularının ilerleme ve geri çekilme süreleri (2006) 
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Ayrıca göllendirmeli karık 2006 ve 2007 yılı uygulamalarında,  GK konusunun üçüncü sulamaları dışında, 

sulama suyu karık sonuna ulaşamamıştır. Buna, ele alınan yaklaşımın eksik sulamaya yol açmasının neden olduğu 

düşünülebilir. Kanber ve ark. (1996) ve Balçın (2005) tarafından yapılan göllendirmeli karık uygulamalarında da su 

önünün karık sonuna ulaşmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca her iki yılda da suyun son uygulamada karık sonuna 

ulaşması, bir önceki sulamalardan kaynaklanan toprak nem içeriğinin artışına bağlanabilir.  

Geri çekilme eğrileri, sulama suyunun kesilme ve karık sonundaki akışın kaybolma zamanları dikkate 

alınarak çizilmiştir (Walker, 1989; ASAE-EP419, 1999; Kanber ve ark., 1996).  Göllendirmeli karık uygulamalarında geri 

çekilme eğrileri sulamanın bittiği noktadan başlarken, serbest drenajlı karık uygulamalarında suyun karık sonundan 

akıtılması nedeni ile geri çekilme eğrileri belirli bir süre sonra başlamaktadır. Şekillerdeki farklılıklar bundan 

kaynaklanmaktadır. 

Şekil 3.2 Her bir sulama için deneme konularının ilerleme ve geri çekilme süreleri (2007) 

2006 yılı göllendirmeli ve ardışık göllendirmeli karık uygulamalarının şekilleri incelendiğinde bazı 

sulamalarda geri çekilme eğrilerinin ilerleme eğrileri ile kesiştiği görülmektedir. Bu olay infiltrasyon hızın yüksek 

olması nedeniyle geri çekilme süresinin çok kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Suyun karık sonuna ulaştığı 

uygulamalarda, özellikle GK 2007 yılı üçüncü sulamasında; geri çekilme hızının yavaş olması, ilerleme ve geri çekilme 

eğrilerinin neredeyse paralel olmasına neden olmuştur. 

3.3 İnfiltrasyon Miktarları 

Deneme konularının sulama uygulamaları sonucunda; karık boyunca infiltre olan su miktarları elde edilmiş 

ve her sulama uygulaması Şekil 3.3 ve Şekil 3.4’ de  gösterilmiştir. Karık profiline giren su miktarlarının 

hesaplanmasında düzeltilmiş infiltrasyon eşitlikleri kullanılmıştır. Değerlendirmelerde ilerleme ve geri çekilme eğrileri 

arasındaki farklardan saptanan net infiltrasyon sürelerinden yararlanılmıştır. Şekil üzerinde toprak nem açığı SMD, 

infiltrasyon miktarı ise Zi ile gösterilmiştir. 

Şekiller incelendiğinde, denemenin her iki yılında da SDK ve ASDK’ da yapılan sulamaların genel olarak aşırı 

sulama olduğu gözlenmiştir. Suyun, karık sonuna kadar gelmesi beklendikten sonra net infiltrasyon süresi kadar 

akıtılması buna sebep olabilir. Karık boyu infiltrasyon miktarları incelendiğinde, gerek SDK gerekse ASDK’da en fazla 

karık başında en az ise karık sonunda infiltrasyon olmuştur. Anılan durum karık sulama yöntemlerinde karşılaşılan 
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genel bir sonuçtur (Jensen, 1981; Kanber ve Madanoğlu, 1981; Walker ve Skogerboe, 1987; James, 1988; Walker, 

1989; Hoffman ve Ark., 1990; Önder,1994; Balçın,2005). 

 

 

Şekil 3.3 Deneme konularında her bir sulama için infiltre olan su derinliği ve nem açığı ilişkileri (2006) 

Göllendirmeli karıklarda ise, denemenin her iki yılında da gerek GK, gerekse AGK konularında eksik sulama 

koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bunun, USDA-SCS (1983) ve Walker (1989)’da bildirilen yaklaşımın, yetersiz 

sulamaya yol açması nedeniyle meydana geldiği söylenebilir. Bu konularda karıkların son 1/3-1/4’lük kısmında 

yetersiz nem depolanması saptanmıştır. Benzer durumlar Kanber (1996) ve Balçın (2005) tarafından da ifade 

edilmiştir. 
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Şekil 3.4. Deneme konularında her bir sulama için infiltre olan su derinliği ve nem açığı ilişkileri (2007) 

Şekiller incelendiğinde Serbest drenajlı karık uygulamalarında infiltrasyon fazla, göllendirmeli karık 

uygulamalarında ise infiltrasyon düşük görülmektedir.  Normalde göllendirmeli karık uygulamalarında karık uçları 

tıkalı olduğu için daha fazla infiltrasyon olması beklenmektedir. Ancak göllendirmeli karık konuları serbest drenajlı 

karık konularına göre farklı bir metotla sulanmıştır. Serbest drenajlı karık konularında su karık sonuna ulaştıktan sonra 

net infiltrasyon kadar akıtılırken, göllendirmeli karık konularında verilecek su toplam hacim yöntemine göre 

hesaplanmış ve sulama süresinin sona ermesiyle su karık sonuna ulaşmasa dahi sulama kesilmiştir. Bu sebeple 

serbest drenajlı karık konularında tam ve aşırı sulama olurken, göllendirmeli karık konularında eksik sulama olmuştur. 

Serbest drenajlı karık konularının daha fazla infiltrasyon miktarına sahip olmaları bu şekilde açıklanabilir. 

3.4 Deneme Konularının Performans Göstergeleri 

Ele alınan deneme konularında verilmesi gerekli ve uygulanan su miktarları, yüzey akış, derine veya yana 

sızma, infiltrasyon derinliği ve depolanan su miktarları kullanılarak sulama performansları çıkarılmıştır. 

Deneme konularının performans göstergelerinden uygulama randımanı (Ea), serbest drenajlı karıklarda 

derine sızma oranı, göllendirmeli karıklarda yana sızma oranı (DPR) ve Yüzey akış oranı (RP) değerleri Çizelge 3.4’de 

gösterilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre göllendirmeli karık uygulamasında daha yüksek uygulama randımanı 

gerçekleşmiştir. En yüksek uygulama randımanı ortalama %88,73 ile GK konusunda olurken, en düşük uygulama 

randımanı ortalama % 58 ile ASDK konusunda görülmüştür.  GK sulamalarında bu denli yüksek uygulama 

randımanına, James (1988) ve Kanber (1997) tarafından da değinildiği gibi aşırı nem açığı yüzünden su 

gereksiniminin artması nedeniyle ulaşılmış olabileceği düşünülebilir.  
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Çizelge 3.4 Deneme Konularının Performans Göstergeleri 

Konular Sul. No 

2007 Yılı Uygulamaları 2006 Yılı Uygulamaları 

Uygulama 

Randımanı 

(Ea) 

(%) 

Derine 

Sızma Oranı 

(DPR) 

(%) 

Yüzey Akış 

(RP) 

(%) 

Uygulama 

Randımanı (Ea) 

(%) 

Derine 

Sızma Oranı 

(DPR) 

(%) 

Yüzey Akış 

(RP) 

(%) 

GK 

I 87,18 12,82  78 22  

II 88,75 11,25  83 17  

III 90,26 9,74  89 11  

Ortalama 88,73 11,27  83,3 16,7  

AGK 

I 74,32 25,68  69 31  

II 78,82 21,18  79 21  

III 83,57 16,43  80 20  

Ortalama 78,90 21,10  76 24  

SDK 

I 66,05 29,57 4,38 55 43 2 

II 87,65 9,57 2,77 70 26 4 

III 88,54 9,72 1,79 83 13 4 

Ortalama 80,74 16,28 2,98 69,3 27.3 3,33 

ASDK 

I 62,00 34,44 3,55 57 41 2 

II 62,68 32,67 4,65 57 39 4 

III 65,02 31,20 3,78 60 35 5 

Ortalama 63,23 32,77 4,00 58 38,3 3,66 

Deneme konularının alt konuları olarak ele alınan bitişik ve ardışık karıklar karşılaştırıldığında gerek 

göllendirmeli gerekse serbest drenajlı sürekli karıklarda uygulama randımanının ardışık olanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bunun sebebi Kanber ve ark. (1996) tarafından da değinildiği gibi, ardışık olan karıklarda suyun 

ilerlemesi esnasında sulanan karıktan yanında bırakılan kuru karığa perkolasyon ile suyun geçmesi ve bu sebeple 

suyun karık içerisinde çok yavaş ilerlemesi olabilir. Bunun sonucu olarak yana sızma kayıpları önemli ölçüde artmıştır.  

Kanber ve ark. (1996) yaptıkları çalışmada aynı şekilde en yüksek uygulama randımanını %94 ile GK konusunda 

bulmuşlar, ardışık olarak sulanan karıklarda ise %21 civarında yana sızma kayıplarının olduğunu bildirmişlerdir. 

3.5. Verim Sonuçları 

Deneme konularından elde edilen karık mesafelerine bağımlı verim değerleri Çizelge 3.5’de verilmiştir. 

2006 yılı incelendiğinde gerek göllendirmeli karık, gerekse serbest drenajlı karık sulamalarında bitişik sulanan 

karıkların ardışık sulananlara oranla daha çok verim alındığı görülebilir. 2007 yılına bakıldığında ise göllendirmeli karık 

ve serbest drenajlı karık sulamalarında verimlerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. İstasyonlar bazında verim 

değerleri ele alındığında; karık başından sonuna doğru azalan bir seyirle verimlerin alındığı ortaya konulmuştur. 

Sulama sonucu oluşan infiltrasyon miktarlarının aynı şekilde karık başından sonuna azalan bir seyir izlemesi, anılan 

duruma sebep olmuş olabilir. Ayrıca göllendirmeli karık uygulamalarında eksik sulama sonucu karık sonuna yetersiz 

su gidişi yine karık sonlarındaki verimlerin düşük olmasına sebep olmuştur. 

Çizelge 3.5 Denemeye Ait Nem Düzeltmeleri Yapılmış Verim Değerleri  

İstasyon 

(m) 

Konular 

GK (kg/ m2 ) AGK (kg/ m2 ) SDK (kg/ m2 ) ASDK (kg/ m2 ) 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

20 1,102 1,024 1,003 1,095 0,927 0,985 0,840 0,798 

40 0,735 0,910 1,003 1,154 1,137 0,950 0,910 1,101 

60 1,260 1,214 1,026 1,005 1,137 0,985 0,875 0,845 

80 1,032 0,930 0,781 0,791 1,120 1,000 0,688 1,019 

100 1,115 1,023 0,653 1,005 1,120 1,053 0,898 1,000 

120 0,945 0,966 0,074 0,809 0,805 1,044 0,735 1,023 

140 0,402 0,773 0,560 0,763 0,962 0,875 0,945 0,947 

ortalama 0,941 0,984 0,728 0,945 1,029 0,984 0,841 0,961 

Kg/ha 9410 9760 7280 9450 10290 9840 8410 9610 

İki yıllık verim değerlerine bakıldığında; en düşük verim 7280 kg/ha ortalama ile 2006 yılı AGK konusunda 

elde edilirken, en yüksek verim 10290 kg/ha ile 2006 yılı SDK konusunda elde edilmiştir. Ardışık sulanan karık 

sulama uygulamasını, geleneksel sulama uygulamasıyla karşılaştıran Mitchell ve Yang (1998), Rao ve ark. (1998) 

verimler arasında istatistiksel olarak fark bulamamışlardır. Kanber ve ark. (1996) ise benzer bir çalışmada deneme 

yıllarında en düşük verimlerin ardışık sulama konularından elde edildiğini saptamışlardır.  

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

 

372 
 

4. SONUÇ 

Performans açısından düşünüldüğünde sulamaların vejetasyona göre yapılması dezavantaj oluşturmuştur. 

Sulama dönemi gelince toprak nemi takip edilerek hesaplanan suyun verilmesi genel olarak toprak nemi SN 

altındayken sulama yapılmasına neden olmuştur. Bu da karıktaki suyun ilerleme hızını düşürmüş, infiltrasyonunu 

arttırmıştır. Özellikle göllendirmeli karık sulamalarında su hesaplanarak verildiği için suyun karık sonuna ulaşmasını 

önlemiştir.  Sulamalar toprak nemi elverişli kapasitenin belirli oranlarına düştüğünde yapılsa idi, (örneğin her elverişli 

kapasitenin %60 düşmesinde) sulama sayısı artabilir, topraktaki nem kaybı az olacağı için suyun karık içerisindeki 

kayıpları azalabilirdi. 

Ardışık ve bitişik sulanan karıklarda her sulama için uygulanan sulama suyu miktarları oranlandığında, 

ardışık sulamanın göllendirmeli karıklarda % 20,3-54,6 arasında, serbest drenajlı karıklarda ise %37,4-56,5 arasında su 

tasarrufu sağlandığı belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; iki yılın verileri değerlendirildiğinde, ardışık karık işletim biçimi su tasarrufu açısından 

önerilebilir. Mısır verimlerine bakıldığında; ilk yıl verimlerinde klasik sulama yöntemi ön plana çıksa da, ikinci yıl 

verimleri göz önüne alındığında ardışık sulamaların verim açısından önemli bir problem çıkarmayacağı söylenebilir. 
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KURAK ZONDA AĞAÇLANDIRMANIN TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE AGREGAT 

STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

 

Uğur ŞİMŞEK1  Mücahit KARAOĞLU1  Faruk TOHUMCU1 

 Fatih GÖKMEN1  Erhan ERDEL1 

ÖZET 

Kurak iklimin hakim olduğu bölgelerde yarayışlı nem yetersizliğinden dolayı doğal bitki örtüsü zayıf, dolayısıyla toprakların organik 

madde içeriği oldukça düşüktür. Toprak organik madde miktarının düşük olması agregasyonu azaltarak bu alanları potansiyel erozyon alanı haline 

getirmektedir. Ağaçlandırma bu alanlarda yapılabilecek önemli uygulamalardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada kurak iklime sahip Iğdır 

ovasında 9 yıl, 7 yıl, 3 yıl ve genç ağaçlandırma alanları ve herhangi bir uygulama yapılmamış alanın toprak organik maddesi ve agregat stabilitesi 

değerleri açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma için 2012 yılında alan 150 x150 m gridlere ayrılmış ve kesişim noktalarından 0-20 cm 

derinlikten bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Örnekler analize hazırlanmış ve toprak organik madde miktarı ile agregat stabilitesi değerleri 

belirlenmiştir. Toprak organik madde miktarı ağaçlandırma ile artış göstermiş ancak 9 yıl ve 7 yıl önce ağaçlandırılan bölgeden alınan toprak 

örneklerinin organik madde içerikleri diğer bölgelerden önemli (p<0,01) ölçüde fazla bulunmuştur. Ağaçlandırma çalışma sahası toprak 

örneklerinin agregat stabilitesi değerlerini önemli (p<0,005) derecede etkilemiş, uzun süreli koruma ve ağaçlandırma toprağın agregat stabilitesi 

değerini artırmıştır. Toprakların organik madde içeriği ile agregat stabilitesi değerleri arasında önemli (p<0,001) pozitif ilişki belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik Madde, Agregat Stabilitesi, Ağaçlandırma, Erozyon 

EFFECT OF FORESTATION ON ORGANIC MATTER AND AGGREGATE STABILITY  IN 

ARID ZONE 

ABSTARCT 

In the areas dominated by arid climate, natural vegetation is weak due to lack of plant-available moisture, and therefore soils have 

very low organic matter content. Low organic matter in the soil reduces aggregation, which turns these areas into potential erosion zones. 

Plantation stands out as one of the important applications that can be utilized in these areas. In this study, 9 years, 7 years, 3 years and younger 

plantation areas, and areas with no previous practice were compared in terms of soil organic matter and aggregate stability in the Iğdır plain. For 

the study, area was separated into 150 x 150 m grids and disturbed soil samples were taken from a depth of 0-20 cm of the intersection points in 

2012. Samples were prepared for analyses and aggregate stability values and amount of organic matter in the soil were determined. Soil organic 

matter content increased with planting, but organic matter content of soil samples taken from 9 and 7 year-planting areas were found to be 

significantly (p<0,01) more than other regions.  Aggregate stability values of study areas soils were significantly (p<0, 05) influenced   by the 

plantation, long-term protection and plantation have increased aggregate stability of soil. Between organic matter content and aggregate stability 

of soil were determined a significant (p<0,001) positive correlation. 

Keywords: Organic Matter, Aggregate Stability, Plantation, Erosion 

1. GİRİŞ 

Küresel iklim değişikliği ve berberinde getirdiği biyolojik çeşitliliğin azalması ile çölleşme günümüzde 

dünyayı tehdit eden başlıca sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Çölleşme, kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim 

özelliklerine sahip bölgelerde iklim değişikliği ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden 

kaynaklanan arazi bozulumu (tahribi) olarak adlandırılmaktadır (UNCCD, 1995). Aslında çölleşme kavramı bir 

bölgenin tamamen çöl haline gelmesinden çok, su veya rüzgar erozyonu ile toprak kaybı, toprakların fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin bozulması,  bitki örtüsünün tahrip olması ve bunu müteakip üretkenliğini kaybetmesi anlamını 

taşır. Toprakların bozulumu bugün orman, çayır mera ve tarım arazilerinin tümünde görülebilecek ve çok 

önemsenmesi gereken bir süreçtir. Zira toprak yaşamın kaynağını oluşturması nedeniyle en önemli öğelerin başında 

gelmektedir. Toprağın genel özellikleri dikkate alındığında toprakların sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Jeomorfolojik açıdan ülkemiz topraklarının önemli bir kısmının erozyona uğrama 

eğiliminde olması nedeniyle tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli yapılması, yapısal özelliklerinin geliştirilmesi ve 

korunmalarının sağlanması gerekmektedir. Türkiye gerek sahip olduğu iklim özellikleri, gerekse topoğrafik yapısı 

nedeniyle çölleşme ve kuraklık tehdidi altındadır. Türkiye‘nin İç Anadolu Bölgesindeki Konya ve Doğu Anadolu 

Bölgesindeki Iğdır dolaylarında yağış 300 mm‘nin altına kadar düşmekte ve buralar kuraklık indisine göre kurak 

olarak değerlendirilmektedir (Türkeş, 2010; Şahin, 2012) Sahip olduğu iklim ve topoğrafya özellikleri ile birlikte  yanlış 

ve yetersiz yönetim uygulamaları topraklarımızın büyük bir kısmını potansiyel erozyon alanı haline getirmektedir. 

                                                           
 

 Bu çalışma Iğdır Üniversitesi BAP destekleme fonunca desteklenmiştir. 
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Toprak aşınımı, toprak kalitesini etkileyen en önemli problemlerin başında gelmektedir. Dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Arazi eğimi, iklim, bitki örtüsü ve toprak 

özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir 

dizi yapay etkenler, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir. Ülkemiz topraklarının % 97'sinde çeşitli 

şiddetlerde erozyon olmaktadır. Türkiye de aşınımla yılda kaybedilen toprak miktarının 500 milyon ton olduğu ileri 

sürülmektedir (Atalay, 1986). Toplam arazi varlığımızın % 63’ü çok şiddetli ve şiddetli, %20’si orta şiddetli ve % 14’ü 

ise hafif şiddetli erozyonla karşı karşıyadır (Doğan 2002).  Bu sürecin önüne geçmek için toprak yüzeyinin bitki ile 

kaplılığını ve toprak organik maddesini artırıcı uygulamalar olan ağaçlandırma, meraları kapasitelerine göre ve 

otlatma mevsimine uygun olarak otlatma, bunların dışındaki arazileri amacına uygun kullanma, yanlış tarımsal 

uygulamalardan kaçınma gibi bir dizi tedbirin eyleme konulması gerekmektedir. Kurak ve yarı-kurak iklime sahip, 

doğal bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda vejetasyonun toprağı kaplama oranı ve organik madde içeriği toprakların 

aşınmasında çok önemli faktörlerdir. 

Bitki örtüsünde azalma görülen, ya da vejetasyonunu büyük oranda kaybetmiş toprakta rüzgar yüzey 

tabakasının özelliklerini sürekli değiştirmektedir. Toprağın kabuklanması, küçük taneciklerini kaybederek kaba bir 

yapı kazanması, erozyona daha açık hale gelmesine neden olmaktadır. Sürekli aşınan ve özellikleri değişen, taşınan 

toprakta ise bitkilerin tutunması zorlaşmaktadır. Aşınarak taşınan toprağın verimliliği, yapısı ve dokusu 

bozulduğundan farklılıklar görülmeye başlanmaktadır.  Özellikle kurak ve yarı kurak sahalarda otlatma vb. nedenlerle 

bitki örtüsünün toprağı kaplama derecesi orta ya da zayıftır.  Toprağın su ve rüzgar erozyonundan bitki örtüsü 

tarafından korunması ekosistem tarafından sunulan hizmetlerden birisidir.  Bu hizmet kıtasal ve yerel ölçekte 

özellikle kaplılığın zayıf, orta ya da zamanla değiştiği ekosistemlerde büyük önem taşımaktadır. Bu koruma farklı 

vejetasyon örtüsü altında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarla gösterilmiştir (Andreu et al., 1998; Diaz-Fierros et al., 

1987; Quinton et al., 1997).  

Kaplılık ve koruma uygulamaları özel öneme sahiptir çünkü bu faktörler yönetim uygulamalarından çok 

fazla etkilenen yüzey ve oluk erozyonunda tek temel bileşenlerdir. Topraklarda meydana gelen erozyon dikkate 

alındığında topraklardaki agregatlaşma ve agregatların stabil olması büyük önem arz etmektedir. Toprakların agregat 

stabilite ölçümleri toprakların bir kalite göstergesi olarak kabul edilmektedir (Six ve ark, 2000). Toprakların agregat 

stabilitesinin belirlenmesi, bozulmayı oluşturan çevresel etmenlere karşı özellikle erozyona karşı direncin 

belirlenmesinde önemli bir parametredir (Hillel, 1982). 

Toprağın organik maddesi, toprakta yetişen bitkiler ile toprak içinde yaşayan canlıların artıklarından oluşur. 

Ormanda toprağın organik maddesinin önemli bir kısmı, ağaçların yaprakları, meyve ve tohumları, bunlara ait 

kozalaklar vd. organlar, kabuklar, dallardır. Organik madde artıkları toprağın yüzeyinde bir ölü örtü halinde serilmiş 

durumdadırlar. Bu ölü örtünün ayrışması, ayrışma ürünleri veya humus halinde toprağa karışması toprağın fiziksel ve 

kimyasal özellikleri üzerinde olduğu kadar bitkilerin büyümesi üzerinde de önemli etkiler yapar. Tarım alanlarında 

toprağın organik maddesi genellikle tarım bitkilerinin artıklarıdır. Otlaklarda ise otların artıkları ve otlak hayvanlarının 

dışkıları toprağın organik maddesinin önemli kısmını oluşturmaktadır (Kantarcı, 1987 ).  

Toprakta oluşan agregatlaşma ve agregatların stabilitesi, topraktaki mikrobiyal topluluklar, topraktaki 

organik ve inorganik mineraller, yüzeyde birikmiş olan bitkisel atıkların doğası ve ekosistemdeki değişikliklere bağlı 

olabilmektedir. Topraklardaki agregatlaşma, toprakların su tutma ve havalanma kapasitesi, suyun ve havanın toprak 

içerisindeki hareketi, kök gelişimi ve dağılımı, mikrobiyal toplulukların aktivitesi gibi toprak özellikleri üzerine etkili 

olurken, agregat stabilitesi daha çok toprak erozyonunun önlenmesi üzerine etkili olmaktadır (Tate, 1995). 

Toprak organik maddesi ile agregat stabilitesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Toprağa sonradan ilave 

edilen tam olarak ayrışmamış organik madde ile agregat stabilitesi arasında önemli ilişkiler bulunmuştur (Shepherd 

ve ark., 2002). Organik maddenin agregasyondaki rolü, organik maddenin miktarından daha çok topraktaki ayrışma 

ve parçalanmadan ortaya çıkan polisakkaritler, proteinler, yağlar, mumlar, reçine gibi maddeler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Organik maddenin agregat oluşumundaki etkisi, kil yüzdesi düşük olan topraklarda daha 

belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Hillel,1982).  

Bu çalışmada kurak iklime sahip Iğdır İlinde yoğun ve kontrolsüz otlatma nedeniyle bitki örtüsünün büyük 

çoğunluğunu kaybetmiş bozkır özelliği taşıyan bir alanda farklı zamanlarda (9 yıl, 7 yıl, 3 yıl ve genç ağaçlandırma 

alanları ve herhangi bir uygulama yapılmamış alan) yapılan ağaçlandırma ve koruma çalışmalarının toprak organik 

maddesi ve agregat stabilitesi üzerinde yapmış olduğu etki ve bu iki özellik arasındaki ilişki incelenmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD  

Bu çalışma Iğdır İl’inin batısında yer alan genellikle otlatılarak değerlendirilen, % 3-5 eğimli arazide 

planlanmış ve yürütülmüştür. Söz konusu alan; tarımsal uygulamaların, olmadığı mera vasfında ve bir bölümü kent 

ormanı olarak tahsis edilmiş yaklaşık 10 000 ha’lık bir arazidir (şekil 1). 
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2.1. Toprak Örneklemesi ve Analizler 

Çalışma alanı 4 bölgeye (1; 9 yıl önce ağaçlandırma ve koruma, 2; 7 yıl önce ağaçlandırma ve koruma, 3; 3 

yıl ve daha yeni ağaçlandırma ve koruma, 4; koruma ve ağaçlandırma yok) ayrılmış sistematik olarak karelejlara 

bölünerek toprak örneklemesi yapılmıştır. Gridler 150*150 metre aralıklarla belirlenmiş olup, örnekleme derinliği 0-

20 olarak belirlenmiştir.  Sahadan 44 adet toprak örneği alınmış ve örnekler laboratuvara getirilerek kurutulmuş 

dövülmüş ve 2 mm’lik elekten geçirilerek örnekler üzerinde tektür, organik madde ve agregat stabilitesi analizleri 

yapılmıştır. Analiz metotları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışma alanını gösterir uydu görüntüsü 

Toprakların tekstürleri  Bouyoucus Hidrometre yöntemiyle belirlenmiştir (Gee and Hortage, 1986). 

Toprakların organik madde içerikleri Walkley-Black yöntemiyle (Walkley and Black), toprakların suya dayanıklı 

agregat miktarları “Yoder” ıslak eleme yöntemi ile belirlenmiştir (Kemper and Rosenau 1986). Elde edilen 

değerlerden toprak örneklerinin % agregat stabiliteleri aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenmiştir. 

AS = (P1 -  P2 ) / (P - P2) x 100 

AS: Agregat stabilitesi, %    P2: Kum miktarı, g 

P1: Stabil agregat + Kum miktarı, g  P: Fırın kuru toprak miktarı, g 

2.2. İstatiksel değerlendirme 

İstatiksel değerlendirmeler SPSS 20.0 paket programı (Trial Version) kullanılarak değerlendirilmiştir 

(Özdamar K., 1999). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma sahasından (4 bölge) alınan toprak örneklerinin analiz değerlerine ait bazı tanımlayıcı istatistik 

bilgileri tablo 1’de verilmiştir.  Agregat stabilitesi üzerine toprak tekstürünün önemli etkisinden dolayı bu çalışmanın 

konusu kapsamında bulunmamasına rağmen toprakların kil, silt ve kum yüzdeleri ile ilgili değerler fikir vermesi 

açısından çizelge 1’de verilmiştir.  

Yapılan varyans analizi sonucunda 1. ve 2.  bölge topraklarının organik madde miktarı diğer alanlardan 

önemli (p<0,01) derecede farklı bulunmuştur. 1. ve 2. bölgenin ortalama organik madde içeriği farksız bulunurken 3. 

ve 4. uygulama arasında istatiksel olarak bir fark ortaya çıkmamıştır. Toprakların ortalama agregat stabilitesi değerleri 

1. bölgede % 39,58, 2. bölgede % 33,77, 3. bölgede % 26,38 ve 4. bölgede % 22,49 olmuştur (çizelge 1). 
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Çizelge 1. İncelenen topraklarının özelliklerine ait varyans analiz sonuçları ve bazı tanımlayıcı istatistik bilgileri 

Örnek Grupları Organik madde, % Agregat Stabilitesi, % Kil, % Silt, % Kum, % 

1 

Ortalama 2,48a 39,58a 20,5 19,1 60,4 

Standart Sapma 0,43 17,9 3,5 3,1 4,8 

En düşük 1,94 15,6 16,0 14,0 52,0 

En yüksek 3,08 71,8 30,0 27,4 70,0 

2 

Ortalama 2,35a 33,77ab 20,14 17,6 62,2 

Standart Sapma 0,49 14,01 3,7 3,7 5,2 

En düşük 1,72 10,01 12,6 11,4 54,0 

En yüksek 3,15 55,33 24,6 23,4 72,0 

3 

Ortalama 1,51b 26,38b 20,5 18,9 60,5 

Standart Sapma 0,36 6,39 3,9 4,1 6,3 

En düşük 1,02 14,76 12,6 14,0 49,4 

En yüksek 1,95 38,04 24,6 26,0 67,4 

4 

Ortalama 1,21b 22,49b 22,7 18,1 59,2 

Standart Sapma 0,30 12,37 3,9 2,2 5,1 

En düşük 0,72 7,24 15,2 14,4 49,4 

En yüksek 1,52 41,06 29,2 21,4 65,4 

Genel 

Ortalama 1,99 32,02 20,8 18,4 60,6 

Standart Sapma 0,665 15,12 3,7 3,3 5,2 

En düşük 0,72 7,24 12,6 11,4 49,4 

En yüksek 3,15 71,80 30,0 27,4 72,0 

Kareler Ort.  4,071 645,27    

F değeri  23,777** 3,268*    

1; 9 yıl önce ağaçlandırma ve Koruma, 2; 7 yıl önce ağaçlandırma ve koruma, 3; 3 yıl ve daha yeni ağaçlandırma ve koruma, 4; koruma 

ve ağaçlandırma  yok, **; p<0,01 ve *; p<0,05  

Toprakların agregat stabilitesi değerleri bölgeler göre önemli (p<0,05) ölçüde farklılık göstermiştir. 1 

bölgenin ortalama agregat stabilitesi değeri ile 3. ve 4. bölgenin ortalama agregat stabilitesi değerleri farklı gruplarda 

yer alırken. 1. bölge ile 2. bölge ve 3 ve 4. bölge ile 2. bölge arasında ortalama agregat stabilitesi değeri açısından 

istatiksel bir fark ortaya çıkmamıştır. Organik maddede olduğu gibi ağaçlandırma ve koruma uygulaması toprakların 

agregat stabilitesine olumlu yönde bir etki yapmıştır (şekil 1b). 

 
(a)                                                                                      (b) 

Şekil 2. Bölgeler itibariyle toprakların organik madde ve agregat stabilitesi değerlendeki değişim 

Çalışma sahası topraklarının organik madde içeriği ile agregat stabilitesi değerleri arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak amacıyla veriler korelasyon analizine tabi tutulmuş ve analiz sonuçları çizelge 2’de verilmiştir. Toprak 

organik madde içeriği ve tekstürü, agregat stabilitesi üzerine en fazla etkili iki toprak özelliğidir. Toprak tekstürü 

değiştirilemeyen ya da değiştirilmesi çok zor olan bir özelliktir. Dolayısıyla ağaçlandırma ya da koruma gibi yönetim 

uygulamaları sonucu değişmesi beklenmez. Yapılan korelasyon analizi sonucunda korelasyon katsayısı 0,482 ve 

önem derecesi 0,001 çıkmıştır (çizelge 2). Bu değerler bölgede toprak organik maddesinin artırılması ile toprakların 

erozyona karşı direncinin bir göstergesi olan agregat stabilitesi değerlerinin artırılabileceğini göstermektedir. Zira 
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toprak organik maddesinin azalması toprağın su tutma kapasitesini, besin maddesi miktarını, mikroorganizma 

etkinliklerini, aşınım direncini ve toprağın agregatlaşmasını (kümelenme, topaklanma) azaltmaktadır. 

Çizelge 2.  Çalışma sahası topraklarının organik madde içeriği ile agregat stabilitesi arasındaki ilişki 

Toprak özellikleri Ortalama Standart Sapma Korelasyon katsayısı 

Organik madde x 

Agregat stabilitesi 

1,99 0,66 
0,482** 

32,02 15,12 

**. Korelasyon %1 seviyesinde önemli. 

Özbek ve ark., (1993), organik maddelerin toprağın üst kısmında agregatların oluşumu üzerinde kuvvetli bir 

etkiye sahip olduğunu ve bu durumun organik materyalin etkisiyle meydana gelmiş agregatların toprağın diğer 

kısımlarına oranla daha yüksek karbon içeriğine sahip olması ile açıklanabileceğini ayrıca uzun süreli organik 

gübreleme ile büyük agregatların (> 0.5mm) oranının artacağını bildirmiştir 

Benkobi et al., (1993) bildirdiğine göre tek bir yoğun yağış altında bitki ile kaplılığın olmadığı pek çok 

deneysel yüzey arasında bitki artıkları çıplak kayalardan daha etkin koruma sağlar fakat ikisinin kombinasyonu en 

etkili korumayı sağlamıştır. Çok yıllık bir bitki olan dallı darı gerek aşınımı önlemesi ve gerekse toprağın organik 

maddesini toprak üstü ve altı yüksek üretimle arttırması bakımından iyi bir alternatif teşkil etmektedir (McLaughlin  

and Walsh 1998). 

4. SONUÇ 

Kurak iklime sahip, genellikle kontrolsüz ve aşırı otlatmanın yapıldığı ve bu sebeple bitki örtüsü çok zayıf 

olan çalışma alanında koruma ve ağaçlandırma çalışmaları uzun vadede toprak organik madde içeriğinin artmasına 

ve toprakların agregat stabilitesini arttırmıştır. Bu tür uygulamaların yapılması erozyona karşı duyarlı benzer alanlarda 

yararlı olacaktır. 
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TOKAT NİKSAR YÖRESİNDE DAMLA SULAMA SİSTEMİYLE SULANAN SANAYİ 

DOMATESİNDE FARKLI SULAMA ARALIĞI VE DÜZEYLERİNİN VERİME ETKİSİ 

Oğuzhan AYDIN1  Dr. İ.Kürşat ÖZYURT1 Ö.Faruk NOYAN1  Atila ALTINTAŞ1 

ÖZET 

Bu çalışmada; sanayi domatesi yetiştiriciliğinde, damla sulama yöntemi kullanılabilirliği ve bu yöntemde farklı sulama aralığı ve 

düzeylerinin verim üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede farklı sulama aralığı olarak; A1: Açık su yüzeyinde oluşan yığışımlı buharlaşma 

miktarının 25 mm  5 olduğu anda sulama ve A2 : Açık su yüzeyinde oluşan yığışımlı buharlaşma miktarının 45 mm  5 olduğu anda sulama 

aralıkları seçilirken  dört farklı sulama dozu olarak  I1 = 0.50, I2= 0.75, I3= 1.00 ve I4= 1.25 katsayıları ele alınmıştır. A sınıfı buharlaşma kabından elde 

edilen değerler bu dört katsayı ile düzeltilerek parsellere uygulanacak sulama suyu belirlenmiştir. Araştırma süresince en yüksek verim değerleri 

A1 konularından alınmıştır. En yüksek verim değerine A1 I4 konusunda 8 968.7 kg/da ile ulaşılırken en düşük verim 4 138.8 kg/da ile A2 I1 

konusundan alınmıştır. Konuların mevsimlik su tüketimleri 333-490 mm arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Sanayi Domatesi, Damla Sulama, Sulama Programı, Tokat, Niksar 

 

EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION INTERVALS AND AMOUNTS ON YIELD OF 

PROCESSING TOMATO IRRIGATED WITH DRIP SYSTEMS IN TOKAT- NİKSAR 

DISTRICT 

ABSTRACT 

In this study, the availability of drip irrigation and the effect of different intervals and levels on yield of processing tomato were 

investigated with drip irrigation methods. In the experiment, different irrigation interval, A1: EPan evaporation of the cumulative amount of irrigation 

at the time of 25 mm  5 and A2: EPan evaporation of the cumulative amount of irrigation at the time of 45 mm  5 choosing the dose of four 

different irrigation I1 = 0.50, I2= 0.75, I3= 1.00 and I4 = 1.25 and coefficients are considered. Container class A evaporation of these four coefficient 

values obtained were corrected with irrigation water applied to plots. During the research subjects A1 was the highest yield. The highest yield 

value in A1I4 8 968.7 kg / da, with the lowest yield reached 4 138.8 kg / da has been the subject of A2I1. The value of evapotranspiration of 

treatments varied from 333 to 490 mm.  

Key Words : Processing Tomatoes,  Drip İrrigation, Irrigation Program,Tokat, Niksar 

GİRİŞ 

Domates tarımında üretim artışını, verimi ve kaliteyi büyük ölçüde etkileyen faktörlerin başında su 

gelmektedir. Konuya ilişkin olarak, bitkinin gelişme dönemi boyunca gereksinim duyduğu sulama suyunu uygun 

zaman ve miktarda uygulamaya yönelik olarak hazırlanacak yöresel ve günümüz sulama tekniklerinin kullanıldığı 

sulama programlarına gereksinim bulunmaktadır. Etkili bir sulama programının hazırlanmasında ise bitki su tüketim 

değerleri temel verilerdir. Bu değerlerin bilinmesi, işletme bazında optimum sulama programının oluşturulması 

yanında sulama projelerinde proje alanı sulama suyu gereksiniminin belirlenmesi ve proje alanına sulama mevsimi 

içinde aylara göre verilecek su miktarının saptanması yönünden de önem taşımaktadır . 

Diğer taraftan, son yıllarda zaman zaman yaşanan kuraklık ve kirlilik ile şehir ve endüstri amaçlı su kullanımının 

tarımsal amaçlı su kullanımı ile rekabeti gibi sorunlar nedeniyle  su kaynaklarının kullanım etkinliğinin artırılması konusu 

oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek ve suyun diğer sulama yöntemlerine oranla çok daha yüksek 

bir su uygulama randımanı ile bitkiye ulaştırıldığı damla sulama yöntemi gerek su, gübre ve enerji tasarrufu, 

gerekse optimal bir gelişme ortamı yaratması sonucu genellikle daha fazla verim ve kaliteli ürün elde edilmesi ve başka 

bir takım üstün yönleri ile, birçok kültür bitkisinin sulanmasında kullanılmakta olup, sanayi domatesi yetiştiriciliğinde de 

artan bir uygulama alanı bulmaktadır. 

Tokat- Niksar Ovasında ülkesel ölçekte var olan salça sanayi tesisinin itici gücü sanayi domatesi üretim 

alanları üzerine doğrudan etki yaparak, tüm ova sebze ekiliş alanlarının yaklaşık %80’inin sanayi domatesi tarımına 

ayrılmasına öncülük etmiştir (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2009).  

                                                           
 

1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, TOKAT 
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 Bu çalışma; Tokat İli Niksar Ovası sanayi domatesi yetiştiriciliğinde damla sulama yönteminin 

kullanılabilirliğini ve kullanıldığı alanlarda, farklı sulama aralıkları ve düzeylerinin verim ve su tüketimi üzerine 

etkilerini araştırmış ve böylelikle yöre için uygun sulama programını ortaya çıkarmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Niksar Ovasında bulunan Olca Salça Fabrikası üretim parselinde yürütülmüştür. Deneme alanı 

topraklarının bazı sulama özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel özellikleri 

Derinlik 

(cm) 

Hacim 

Ağırlığı (gr / 

cm3) 

Tarla 

Kapasitesi(%) 

Solma 

Noktası (%) 

% 

Kum 

% 

Kil 

% 

Silt 

 

Bünye 

0 –   30 1.30 21.92 11.73 35.59 23.12 41.29 L 

30 --  60 1.20 34.55 16.63 26.49 27.62 45.89 CL 

60 –   90 1.27 21.47 9.09 51.55 19.35 29.01 L 

Deneme sahasında çift silindir infiltrasyon tekniği ile yapılan testler sonucunda deneme sahası topraklarının 

infiltrasyon hızı 16.5 mm/h olarak bulunmuştur. Araştırmada bitkisel materyal olarak; Olça Salça Fabrikası tarafından 

yöre üreticilerine fide olarak sağlanan orta-erkenci  Spectrum F1 sanayi tipi domates çeşidi kullanılmıştır. 

Tesadüf Blokları Bölünmüş Parseller Deneme Deseni'nde 3 yinelemeli olarak yürütülen denemede, 

domates fideleri, ilkbahar son donları geçtikten sonra 120 x 25 cm sıra arası ve üzeri mesafede dikilmiştir. Her sırada 

20 bitki bir parselde toplam 80 adet bitki bulunmaktadır. Her bir parselde 4 bitki sırası bulunmaktadır. Hasatta 

yanlardan birer bitki sırası ve orta sıraların iki ucundan da ikişer bitki kenar tesiri olarak alınarak her parselde 32 

bitkiye ait veriler değerlendirmeye alınmıştır. Denemede iki farklı sulama aralığı (ana konular), ve A sınıfı buharlaşma 

kabından meydana gelen yığışımlı buharlaşma miktarının dört farklı katsayısı (alt konular) ele alınmıştır. 

Ana Konular :      A1  : Açık su yüzeyinde oluşan yığışımlı buharlaşma miktarının 25 mm  5 

                               A2  : Açık su yüzeyinde oluşan yığışımlı buharlaşma miktarının 45 mm  5 

       olduğu anda sulama 

 

Alt Konular :             I1 = Class A-pan Ep x 0.50 

                                   I2= Class A-pan Ep x 0.75 

                                   I3= Class A-pan Ep x 1.00 

                                   I4= Class A-pan Ep x 1.25 

Sulama suyu hesabı Kanber ve Güngör (1986)’de belirtilen esaslar göz önüne alınıp, açık su yüzeyi 

buharlaşması kullanılarak tespit edilmiştir. Bunun için ise A sınıfı buharlaşma kabından yararlanılmış ve buharlaşma 

miktarları günlük olarak ölçülmüştür. Sulama suyu hesabında  eşitlik 1 kullanılmıştır. 

 = A x Epan x kpc x P    ( 1 ) 

Eşitlikte; I= Sulama suyu miktarı ( mm ), A= Parsel alanı ( m2 ), Epan= Sulama aralıklarındaki yığışımlı 

buharlaşma ( CAP, mm ), kpc= Bitki-pan katsayısı (denemede alt konu olarak verilen k katsayıları) ve  P = Islatma 

yüzdesi ( % ).  

Araştırmada kullanılan damla sulama sisteminin denetim biriminde; hidrosiklon, gübre tankı ve elek filtre ile 

her parsel için ayrı ayrı manometre, vana ve su sayacı yer almıştır.  

Araştırmada kullanılan sulama suyu deneme topraklarının kenarına açılan derin kuyudan sağlanmıştır. 

Sulama suyu kalitesi T2A1 ‘dir. Damla sulama sistemi, deneme toprağı ve yetiştirilecek bitki göz önüne alınarak 

projelendirilmiş ve toprak üstüne yerleştirilmiştir. Sistem ve damlatıcılar 1 atm basınçta çalıştırılmıştır. Lateral olarak 

16 mm çapında PE borular kullanılmış, bu borular üzerinde  üzerinde 0.40 m aralıkta ve 1 atm işletme basıncında 4 

l/h debili, kendinden basınç regülatörlü, lateral üzerine boylamasına geçik (inline) damlatıcılar kullanılmıştır. Suyun 

uygulanışı, laterallere su girişinin sağlandığı manifold boru hatları üzerinde bulunan ve her konunun kendisine ait 

olan vana ve su sayaçlarından kontrol edilmiştir. 

Bitki su tüketimi ise sulama suyu miktarları, etkili yağış ve derine sızma (genellikle 0 olarak kabul 

edilmektedir) miktarları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. 

ET = I + P  S – Dp                                 (2) 
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Eşitlikte; ET= Bitki su tüketimi (mm), I= Sulama suyu (mm), P = Yağış (mm),       S= Depolamadaki değişiklik 

(mm) ve Dp  = Derine sızma (mm) olarak alınmıştır. 

Deneme yeri toprağı sonbaharda pullukla derin olarak işlenmiş, ilkbaharda ise kazayağı ve diskaro ile tekrar 

işlenerek toprak fide dikim ortamına hazır hale getirilmiştir.  

Dikimden sonra ilk olarak bitkilere can suyu verilmiştir. Denemede ilk sulamaya  birinci çapa ve boğaz 

doldurma yapıldıktan sonra başlanılmış ve son hasat tarihinden yaklaşık 15 gün önce son verilmiştir.  

Denemede 18 kg N/da ve 12 kg P2O5 /da olacak şekilde gübreleme programı planlanmıştır. Azotlu 

gübrenin yarısı dikimde diğer yarısı da meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştıktan sonra damla sulama ile birlikte her 

sulamada verilmiştir. Fosforlu gübrenin yarısı dikimle diğer kısmı da sistemdeki tıkanmaları önlemek amacıyla fosforik 

asit şeklinde sulamalarla birlikte verilmiştir. Azot kaynağı olarak % 33'luk Amonyum Nitrat , fosfor kaynağı olarak da 

%42’lik TSP ve % 85'lik fosforik asit kullanılmıştır. 

Domateste yetiştirme periyodu içerisinde görülebilecek hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılmıştır. 

Fide dikiminden son hasada kadar geçen süre içerisinde yapılması gerekli olan çapalama ve boğaz doldurma 

işlemleri rutin olarak yapılmıştır. 

Hasat, gelişme dönemi boyunca meyvelerin olgunlaşma durumuna göre 3 defa yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma süresince Tokat İli Niksar Ovası tarla koşullarında sanayi domatesine 2008 ve 2009 yıllarında 

uygulanan sulama suyu değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Araştırma süresince sanayi domatesine damla sulama ile birlikte ortalama 213 ile 561 mm arasında sulama 

suyu miktarları (mm) uygulanmıştır. 2008 ve 2009 yılları arasında uygulanan sulama suyu sayısı farklılıklarının nedeni 

ise tamamen iklimsel göstergeler olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 2. Deneme konuları mevsimlik sulama suyu değerleri 

DENEME YILI 2008 2009 KONU ORTALAMASI 

(mm) KONULAR Sulama Suyu Miktarları  (mm) Sulama Suyu Miktarları  (mm) 

A1 

I1 211,65 214,77 213,21 

I2 284,30 321,76 303,03 

I3 365,30 432,19 398,74 

14 443,20 546,80 495,00 

A2 

I1 237,69 235,53 236,61 

I2 323,80 359,76 341,78 

I3 413,40 479,48 446,44 

14 517,80 605,61 561,70 

Uygulanan konulara göre elde edilen sanayi domatesine ilişkin 2008 ve 2009 yılları mevsimlik bitki su 

tüketim değerleri Çizelge 3’de verilmiştir.Çizelge 3’ün incelenmesinden de görüleceği gibi konulardan elde edilen 

mevsimlik bitki su tüketim değerleri, uygulama konuları ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. 2008 yılında elde 

edilen mevsimlik bitki su tüketim değerleri 303,41 mm ile 485,45 mm arasında değişiklik göstermiştir. En düşük bitki 

su tüketimi değerine A1I1 konusunda ulaşılırken en yüksek değere A2I3 konusunda ulaşılmıştır.2009 yılı mevsimlik bitki 

su tüketim değerleri ise 363,58 mm ile 496,40 mm arasında değişmiştir. Bu yılda yine en düşük bitki su tüketimi 

değerine A1I1 konusunda ulaşılırken en yüksek değere A2I3 konusunda ulaşılmıştır.  

Çizelge 3. Deneme konuları mevsimlik su tüketimi değerleri (mm) 

KONULAR 
2008 2009 

KONU ORTALAMASI (mm) 
Mevsimlik Su Tüketimi  (mm) Mevsimlik Su Tüketimi (mm) 

A1 

I1 303,41 363,58 333,49 

I2 360,54 386,42 373,48 

I3 390,68 453,25 421,96 

14 427,42 492,30 459,86 

A2 

I1 391,13 374,21 382,67 

I2 400,50 395,50 398,00 

I3 485,45 496,40 490,92 

14 453,18 493,64 473,41 
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Şekil 1. Deneme konuları mevsimlik sulama suyu (mm) ve su tüketimi değerleri (mm) 

Araştırmanın ikinci yılına iklime bağlı olarak uygulanan farklı sulama suyu miktarları (mm) , elde edilen bitki 

su tüketiminde de farklılık yaratmıştır.2009 yılında bir önceki yıla göre daha fazla su uygulaması, bitki su tüketim 

değerinin de 2009 yılında daha yüksek çıkmasına neden olmuştur. Şekil 1’de araştırma süresince deneme konularına 

uygulanan sulama suyu miktarları (mm) ve elde edilen mevsimlik su tüketim değerleri (mm) verilmiştir. 

Araştırma süresince en yüksek verim değerlerine ortalama 3 günde bir sulamanın yapıldığı A1 konularında 

(yığışımlı buharlaşma miktarının 25 mm  5 olduğu anda sulama) ulaşılmıştır. En yüksek verim değerlerine Class A-

pan katsayısının 1.25 olarak alınan A1I4 sulama konusunda ulaşılırken, en düşük verim değeri iki yılda da yığışımlı 

buharlaşma miktarının 45 mm  5 olduğu anda  Class A-pan katsayısının 0.50 olarak alındığı  A2I1 sulama konusundan 

alınmıştır (Çizelge 4 ve Şekil 2).  

2008 ve 2009 yılları arasında görülen verim farkının nedeni ise 2008 yılında Niksar ovasında görülen ve tüm 

domates sahalarını etkileyen Mildiyö  hastalığı  nedeniyle 3. hasatta beklenilenin altında verim alınması olarak 

belirlenmiştir. Uygulanan farklı sulama aralığının ve farklı sulama düzeylerinin sanayi domatesinde verime etki yaptığı 

yapılan istatistiksel analiz ile ortaya konulmuştur (Çizelge 5) 

Çizelge 4.  Deneme konularında elde edilen domates verim değerleri (kg/da) 

KONULAR 
YILLAR 

KONU ORTALAMASI (kg/da) 
2008 2009 

A1 

I1 6 674.6 6 760.4 6 717,5 Ba 

I2 6 273.8 7 072.9 6 673,3 Ba 

I3 7 182.5 7 836.8 7 509,6 ABa 

14 7 623.0 8 968.7 8 295,8 Aa 

A2 

I1 4 138.8 4 215.2 4 177,0 Bb 

I2 4 857.1 4 975.6 4 916,4 Bb 

I3 4 924.6 5 451.3 5 188,0 ABb 

14 5 055.5 6 083.3 5 569,5 Ab 

 

 

Şekil 2.   Deneme konularında elde edilen domates verim değerleri (kg/da) 
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Çizelge 5.  Uygulanan sulama konuları ile toplam verim arasındaki  toplu varyans analiz sonuçları  

Varyasyon kaynakları S.D. K.T. K.O. F 

(Hesap) 

P 

Yıl 1 1896,310 1896,310 20,633 0,000** 

Tekrarlamalar 2 95,528 47,764 0,520ns 0,600ns 

Ana Konu (A) 1 5348,852 5348,852 58,199** 0,000** 

Alt Konu (I) 3 1292,054 430,6853 4,686** 0,008** 

İnteraksiyon (A*I) 3 124,419 41,473 0,451ns 0,718 ns 

İnteraksiyon (Yıl*I) 3 215,437 71,812 0,781ns 0,514ns 

İnteraksiyon (A*Yıl) 1 86,135 86,135 0,937 0,341ns 

İnteraksiyon (Yıl*A*I) 3 11,886 3,962, 0,043 0,988ns 

Hata 30 2757,179 91,906   

Toplam 47 11827,800    

**: P <%1 

Sanayi domatesinde su-verim ilişkilerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bazı çalışmalarda farklı 

toprak, iklim ve sulama programı koşulları için oldukça değişik  mevsimlik su tüketim sonuçları ile verim değerleri 

elde edilmiştir. Bu değerler su tüketimi için; Tüzel ve ark. (1999) 380-477 mm, Tsiropi (1979) 600 mm, Alvino ve ark. 

(1987) 450 mm, Giardini ve Borin (1989) 600-800 mm, Özkara (1993) 995 mm, Ul ve ark. (1994) 726 mm, Yazgan ve 

ark. (2000) 415,3-458,4 mm, Çetin ve ark (2003) 602-710 mm arasında değişirken verim için ise; Tüzel ve ark. (1999) 

6899-8467 kg/m2, Özkara (1993) 9 015,1 kg/da, Çetin ve ark (2001) 136 t/ha, Balçın ve Güleç (1998) 9 265 kg/da, 

Evren ve İstanbulluoğlu (1995), 7 391 kg/da değerleri elde etmişlerdir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yörede ülkesel boyuttaki salça üretim tesisinin varlığı ve teşvikleri ile yoğun olarak sanayi tipi domates 

üretimi yapılmakta ancak bu üretim aşamasında yalnızca karık sulama yöntemi kullanılmaktadır. Yürütülen bu 

araştırma ile damla sulama sisteminin yörede sanayi domatesi üretiminde kullanılabilirliği ortaya konulmuştur. 

Aynı zamanda damla sulama yönteminin sanayi domatesi üretiminde kullanımı ile  bölgede  alınan 

ortalama domates verimi olan 3 000 kg/da’nın da (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2009) aşılacağını 

göstermiştir . 

Araştırmada damla sulama yöntemi ile sulanan sanayi domatesi yetiştiriciliğinde açık su yüzeyi buharlaşma 

değerlerinin kullanılabileceği, en fazla verim eldesi için ise sulama düzeyi olarak 1.25 katsayısının seçilmesi ve sulama 

gün aralığı olarak yaklaşık 3 günün alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.   
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YARI-NEMLİ BİR İKLİMDE SALÇALIK DOMATESİN (Lycopersicon esculentum M.) 

DAMLA SULAMAYA TEPKİSİ VE NET GELİRİ 

Hayrettin KUŞÇU1  Ali Osman DEMİR2*  Ahmet TURHAN1 

ÖZET 

Bu çalışmada, 2010 ve 2011 yıllarında yarı nemli iklime sahip Bursa koşullarında, killi-tın bünyeye sahip toprakta yetiştirilen ve damla 

sulama ile sulanan salçalık domates bitkisinde su stresinin bitki su tüketimi, su kullanım etkinliği, verim, suda çözünür toplam kuru madde ve net 

gelir üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 3 farklı sulama konusu [A sınıfı buharlaşma kabından eksilen suyun %100’ü (1,00 × Epan), %75’i (0,75 × 

Epan) ve %50’si (0,50 × Epan)] oluşturulmuştur. En yüksek pazarlanabilir domates verimi, kaptan eksilen suyun tamamının sulama suyu olarak 

uygulandığı kontrol konusundan elde edilmiş, bu konuda uygulanan ortalama sulama suyu miktarı 483 mm ve ortalama mevsimlik bitki su 

tüketimi 584 mm olarak bulunmuştur. Pazarlanabilir verim değerleri, denemenin ilk yılında konulara göre 68,2-96,6 t ha-1, ikinci yılında ise 75,2-

101,8 t ha-1 arasında gerçekleşmiştir. Konulara göre su kullanım etkinliği ve sulama suyu kullanım etkinliği sırasıyla 16,2-18,3 kg m-3 ve 19,9-27,5 

kg m-3 arasında değişmiştir. Ortalama verim tepki etmeni (ky) 0,89 olarak bulunmuştur. Toprak nem stresi, meyvelerin suda çözünür toplam kuru 

madde oranını olumlu yönde etkilemiş ve değerler 5,07-5,77 °Brix arasında değişmiştir. En yüksek net gelir, kontrol konusundan 5 688 US$ ha-1 

olarak elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Salçalık domates, su stresi, verim, suda çözünür kuru madde, su kullanım etkinliği, net gelir 

THE RESPONSE OF PROCESSING TOMATO TO DRIP IRRIGATION IN A SUB-HUMID 

CLIMATE AND ITS NET INCOME 

ABSTRACT 

The main goal of this study was to evaluate the effects of soil water stress on evapotranspiration, water use efficiency, yield, total 

soluble solids and net income of processing tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in clay-loam soil. Three water levels applied via drip 

irrigation using a Class-A evaporation pan (1,00 × Epan, 0,75 × Epan and 0,50 × Epan) were tested in the sub-humid climate conditions of Bursa, Turkey 

during the 2010 and 2011 growing seasons. The highest marketable fruit yield was observed with full irrigation (1,00 × Epan). The average amount 

of irrigation water applied for the full irrigation treatment was 483 mm, and its evapotranspiaration was 584 mm. Marketable yields for the two 

experimental years ranged from 68,2-96,6 t ha-1 and 75,2-101,8 t ha-1, respectively.  Water use efficiency and irrigation water use efficiency values 

varied in the ranges of 16,2-18,3 kg m-3 and 19,9-27,5 kg m-3 depending on the treatments and experimental years, repsectively. Average yield 

response factor for total growing season was obtained as 0,89. The soil water stress positively affected the total soluble solids of tomatoes, and 

the values ranged from 5,07-5,77 °Brix for the both years. The highest net income was obtained as 5 688 US$ ha-1 from full irrigation treatment.  

Keywords: Processing tomato, water stress, yield, total soluble solids, water use efficiency, net income 

GİRİŞ 

Domates, yetiştiricilik yapılan alan bakımından sebzeler grubu içerisinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. 

Ülke genelinde, 2010 yılı içerisinde 1 089 805 ha alanda sebze yetiştirilmiş ve bu alan içerisinde domatesin payı %28 

olmuştur. Aynı yıl, salçalık ve sofralık olmak üzere toplam 10 052 000 ton domates üretilmiştir (FAO, 2012; TÜİK, 

2012). Türkiye’de üretilen domatesin hemen hemen yarısı endüstri amaçlı olarak (salça, domates suyu ve ketçap) 

değerlendirilmektedir  (Ozbahce and Tari, 2010). Salçalık domatesin hemen hemen yarısı Marmara bölgesinden ve 

bu bölge içerisindeki üretimin %65’i de Bursa ilinden karşılanmaktadır (TÜİK, 2012).  

Domates meyvesinin besin içeriği, çeşit, olgunlaşma dönemi, yıl, ekolojik koşullar, ışık, sıcaklık, toprak, 

gübreleme ve sulamadan etkilenmektedir (Smith and Hui, 2004). Su, domates üretimini ve meyve gelişimini 

etkileyen en önemli çevresel etmenlerden biri olduğu içini sulama programlaması, domates meyve verimi ve kalitesi 

için önem arz etmektedir (Wang et al., 2011). Sulama suyu miktarı ve uygulama zamanını ifade eden sulama 

programlamasını bir çok faktör etkilemesine karşın, mikro klima en önemlisidir (Imtiyaz et al., 2000). Literatüre göre, 

domatesin su gereksinimi yüksektir (Ngouajio et al., 2007; Patanè and Cosentino, 2010; Patanè et al., 2011). Bursa ili 

her ne kadar yarı nemli bir iklim özelliği gösterse de açık tarla koşullarında domates yetiştiriciliğinin yapıldığı yaz 

aylarında düşen yağış miktarı oldukça azdır. Bu nedenle, bitki gelişiminin olumsuz etkilenmemesi ve verim 

kayıplarının yaşanmaması için sulama programlaması zorunludur. Su kullanım planlaması üreticiler için hem çevresel 
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hem de ekonomik açıdan önemlidir. Son 10 yıllık süreç içerisinde, Türkiye genelinde devlet desteklemelerinin de 

etkisiyle domates tarımında damla sulama yönteminin uygulanmasında büyük bir artış olmuştur. Ancak, damla 

sulama yönteminin karık sulama yöntemine göre daha teknik özellikler içermesi nedeniyle, çiftçiler tarafından 

kontrollü sulama programları bilinçli olarak uygulanmamaktadır. Diğer taraftan, suyun etkin kullanımını sağlayan, 

verim ve kalitede uygun bir dengenin oluşturulabileceği alternatif sulama programlarına gerek vardır. Bu durum, 

domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı özellikle Bursa ili için önem taşımaktadır.  

Domates bitkisine kısıntılı sulama uygulamanın su kullanım etkinliğini artırdığı ve salçalık domatesin 

kalitesini iyileştirdiği iyi bilinmektedir (Zegbe–Domínguez et al., 2003; Favati et al., 2009). Bununla beraber, kısıntılı 

sulama uygulamaları, daha küçük boyutlu meyve oluşumuna, daha düşük pazarlanabilir meyve verimine, bitkilerin 

erken olgunlaşmasına ve bitkinin fungal hastalıklara daha duyarlı olmasına neden olabilir (Pulupol et al., 1996; 

Hanson et al., 2006; Favati et al., 2009).  Bu nedenle, kısıntılı sulama programları bir yönetim aracı olarak kabul 

edilmeden önce, onun pazarlanabilir meyve verimine, meyve kalitesine ve net gelir üzerine etkileri, su-verim-kalite 

ilişkileri ve ekonomik değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Bu çalışmanın amacı, tam ve kısıntılı sulama uygulamalarına salçalık domatesin verim ve kalite tepkisini 

belirlemek, mevsimlik bitki su tüketimi, verim tepki etmeni, su kullanım etkinliği ve sulama suyu kullanım etkinliği 

ışığında su-verim ilişkilerini saptamak ve ekonomik açıdan damla sulama ile farklı miktarlardaki sulama suyu 

uygulamalarının karlılığını değerlendirmektir.  

MATERYAL VE METOD 

Araştırma, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu deneme arazisinde 2010-11 

yıllarında yürütülmüştür. Araştırma yeri, 40o 02’ kuzey enlemi ve 28o 23’ doğu boylamında yer almakta olup, deniz 

seviyesinden yüksekliği 22 metredir. 

Çalışma alanının iklimi, Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemine göre yarı-nemlidir (Feddema, 2005). 

Mustafakemalpaşa Devlet Meteoroloji İstasyonundan alınan uzun yıllar ortalama iklim verilerine göre yağış, sıcaklık 

ve oransal nem değerleri sırasıyla 679 mm, 14,2 oC ve %67’dir. Tarla denemelerinin birinci ve ikinci yıllarında 

yetiştirme mevsimi içerisinde sırasıyla, toplam yağış 121 ve 52 mm, ortalama sıcaklık 25,3 ve 23,8 ºC ve ortalama 

bağıl nem %64 ve 66 olarak gerçekleşmiştir.  

Araştırma alanı toprakları killi-tın bünyeli, alkali (pH=7,8), orta düzeyde kireçli, tuzsuz, organik madde 

bakımından orta ve potasyumca zengindir. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Deneme arazisinden 0-30 cm derinlikten alınan toprak örnekleri üzerinde yapılan analizler sonucu tavsiye edildiği 

gibi, deneme parsellerine triple süper fosfat olarak 70 kg ha-1 P2O5, amonyum sülfat formunda (21% N) 180 kg ha-1 N 

gübrelemesi yapılmıştır. Deneme alanı toprakları potasyumca zengin (1280-1395 kg ha–1 K2O)  olduğundan ek gübre 

uygulanmamıştır.   

Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının fiziksel özellikleri 

Toprak 

derinliği (cm) 

Bünye 

sınıfı 

Hacim ağırlığı 

(gr/cm³) 

Tarla kapasitesi 

(%) 

Solma noktası 

(%) 

Yarayışlı su 

(mm) 

0 – 30  Killi-Tın 1,44 37,47 22,77 63,33 

30 – 60  Killi-Tın 1,36 39,82 25,34 58,92 

60 – 90  Killi-Tın 1,44 39,90 25,55 62,12 

90 – 120  Killi-Tın 1,49 36,02 21,84 63,26 

0 – 90  – – – – 184,37 

Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla 3 farklı 

sulama konusu [A sınıfı buharlaşma kabından eksilen suyun %100’ü (Epan x 1,00 ), %75’i (Epan x 0,75 ) ve %50’si (Epan x 

0,50 )] oluşturulmuştur. Deneme alanına yakın olarak yerleştirilen standart bir A sınıfı buharlaşma kabı, uygulanan 

sulama suyunun belirlenmesinde kullanılmıştır. Denemede, hibrit Heinz-8004 salçalık domates çeşidi kullanılmıştır. 

Domates fideleri, TAT Tohumculuk A.Ş.(Mustafakemalpaşa, Bursa)’den temin edilmiş ve her iki deneme yılında da 

Mayıs ayının 3. haftası içerisinde deneme parsellerine dikilmiştir. Deneme parselleri 1,40 m sıra aralığı ve 0,30 m sıra 

üzeri dikim planında 4 sıra bitki içerecek biçimde 5,60 x 5,10 m = 28,56 m2 boyutlarında hazırlanmıştır. Blokların ve 

aynı blok içindeki parsellerin birbirine olan uzaklıkları 2 m olacak biçimde planlanmıştır. 

Parsellere su, bir damla sulama sistemi aracılığı ile deneme arazisinin içerindeki bir su kuyusundan 

sağlanmıştır. Sulama suyunun elektriksel iletkenliği 1,3 dS m–1’dir. Lateral hatları her bitki sırasına ve bitki 

gövdesinden 10 cm uzağa çekilmiştir. Lateraller, 16 mm dış çaplı, damlatıcı aralığı 0,25 m, basınç regülatörlü ve 1 bar 

basınç altında damlatıcı debisi 3 L h-1 özelliklerine sahiptir. Yan boru hatları (32 mm dış çap) bir su sayacı ve kontrol 

vanasıyla ana boru hattına bağlanmıştır. Sulama sistemi, fideler parsellere dikilmeden önce kurulmuştur. İlk sulama 
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suyu, tüm parsellere, 0,90 m toprak derinliğindeki mevcut suyu tarla kapasitesindeki su içeriği düzeyine getirecek 

kadar, damla sulama sistemi ile uygulanmıştır (Çetin et al., 2002). Söz konusu toprak derinliğinin de kullanılabilir su 

tutma kapasitesinin %30’u tüketildiğinde konulu sulama uygulamalarına başlanmıştır. Sulama yönetimi, çalışma 

bölgesinde yaygın olan 3 günlük sulama aralığı dikkate alınarak yapılmıştır. Bitkiler fizyolojik olgunluğa ulaştığı zaman 

sulama uygulamalarına son verilmiştir.   

Standart kültürel uygulamalar bitki yetiştirme sezonu boyunca yapılmıştır. Ot çapası ve boğaz doldurma 

işlemleri her yetiştirme mevsimi için 2 kez yapılmıştır. Yetiştirme mevsimi boyunca, insektisitler [Emamectin 

benzoate (Proclaim) and abamectin + chlorantraniliprole (Voliam Targo)] ve fungusitler [chlorothalonil (Bravo), 

azoxystrobin (Quadris), and mancozeb + mefenoxam (Ridomil)] üretici firma tavsiyelerine göre uygulanmıştır.  

Mevsimlik bitki su tüketimi değerleri (ETc), bir su dengesi eşitliği ile hesaplanmıştır (Garrity et al., 1982):  

ETc = S + Y ± ΔS – D         [1] 

Eşitlik 1’de, S sulama suyu (mm), Y yağış (mm), ΔS toprak su içeriğindeki değişim (mm) ve D ise drenajı 

simgelemektedir. Sulama suyu, su sayaçları kullanılarak, yağış, Mustafakemalpaşa Devlet Meteoroloji İşleri 

istasyonunda tutulan kayıtlardan ve toprak içerisindeki nem değişimi ise gravimetrik yöntemle alınan toprak 

örnekleri üzerinden elde edilmiştir. Sulama suyu ile uygulanan ve yağışla parsellere düşen su miktarı, etkili kök 

bölgesi (0-0.90 m) içindeki yarayışlı su miktarını geçtiği zaman drenaj olarak kabul edilmiştir. Gravimetrik 

örneklemeler, her 30 cm’lik toprak derinliği için 120 cm derinliğe kadar yetiştirme mevsimi boyunca her sulama 

öncesi ve sonrasında yapılmıştır. Örnekler, damlatıcıların altındaki bölgeden ve tüm parsellerden alınmıştır. 

Hesaplamalarda, her konu için 3 parselin ortalama değerleri kullanılmıştır.   

Her parselin iki merkezi sırasındaki kırmızı ve hastalıksız meyvelerin tümü, her iki mevsimde de Ağustos 

ayının son haftası içinde elle hasat edilmiş ve pazarlanabilir meyve verimleri t ha-1 olarak hesaplanmıştır (Patanè and 

Cosentino, 2010).    

Sulama suyu kullanım etkinliği (SSKE), pazarlanabilir meyve veriminin (kg ha-1) uygulanan sulama suyuna 

(m3 ha-1) bölünmesiyle hesaplanmıştır. Su kullanım etkinliği (SKE) ise pazarlanabilir meyve veriminin (kg ha-1) 

mevsimlik bitki su tüketimine (m3 ha-1) oranlanmasıyla elde edilmiştir (Wang et al., 2007; Zotarelli et al., 2009). 

Toplam büyüme mevsimi için verim tepki etmeni (ky), Stewart et al. (1977) yaklaşımına göre belirlenmiştir 

(Doorenbos and Kassam, 1979). 

Meyvelerin toplam suda çözünür kuru madde oranı (SÇKM), her parsel için hasat edilen 30 adet kırmızı ve 

olgun meyve üzerinden saptanmıştır. Meyveler, önce çeşme suyuyla daha sonra 2 kez saf su ile yıkandıktan sonra 

dilimlenmiş, kabuk ve tohumları uzaklaştırılmıştır. Her meyveden çıkartılan meyve suyu üzerinden SÇKM oranı, el tipi 

bir refraktometre ile 20°C sıcaklıkta belirlenmiştir (Tigchelaar, 1986).  

Net gelirin belirlenmesinde, yatırım, işletme ve üretim maliyetleri dikkate alınarak bu çalışmanın sonuçları 

kullanılmıştır (Çetin and Uygan, 2008). Her sulama denemesi için suyun maliyeti, salçalık domates için gereksinim 

duyulan toplam sulama suyu miktarı ve birim hacimdeki suyun maliyetinin çarpılmasıyla hesaplanmıştır. İşçilik 

(kurulum, sulama, dikim, ot mücadelesi, yetiştiricilik, gübreleme, ilaçlama ve hasat, v.b.), arazi hazırlığı, fide, gübreler 

ve diğer kimyasallar (insektisit ve pestisit) ile damla sulama sistemini (ana boru, yan boru ve lateraller, filtre, 

gübreleme ünitesi, manometre, kontrol vanaları, su sayaçları ve diğer aksesuarlar) içine alan diğer tüm maliyetler, 

deneme konuları için sabit tutulmuştur. Çiftçilerle yapılan anketler, damla sulama firmaları ve Bursa Tarım İl 

Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, salçalık domates yetiştiriciliği masrafları konusunda bilgiler toplanmıştır 

(Kuşçu et al., 2009). Böylece, salçalık domatesin ortalama yıllık toplam masraflarını hesaplamak için, bitki üretim 

maliyetlerinin toplamı, sulama sisteminin yıllık maliyeti ve sulama maliyeti göz önüne alınmıştır (Çetin and Uygan, 

2008).  

Denemelerden elde edilen veri, MINITAB-14 bilgisayar paket programı kullanılarak varyans analizine tabi 

tutulmuş ve ortalamalar MSTAT-C programı kullanılarak LSD (en küçük önemli fark) testine göre gruplandırılmıştır. İki 

yıllık birleştirilmiş veri üzerinde yapılan istatistiksel analiz sonuçları, sulama konularının verim, suda çözünür kuru 

madde, sulama suyu kullanım etkinliği ve su kullanım etkinliği üzerinde yıllar arasında %1 olasılık düzeyinde farklılık 

gösterdiğinden saptanan değerler ve gruplandırmalar yıllara göre ayrı ayrı verilmiştir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneme konularına göre uygulanan sulama suyu miktarı ve bitki su tüketimi değerleri Çizelge 2’de 

verilmiştir. Denemenin ilk yılında, düşen yağışların daha fazla olması nedeniyle denemenin ikinci yılına göre daha az 

sulama suyu uygulanmıştır. Beklendiği gibi, en yüksek ETc, uygun toprak nem koşulları nedeniyle her iki deneme 

yılında da sulama suyunun tam olarak karşılandığı 1,00 × Epan (kontrol) konusundan elde edilirken, en düşük ETc 

toplam büyüme mevsimi boyunca göreceli sert toprak nem stresinin yaratıldığı 0,50 × Epan konusundan elde 

edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen mevsimlik ETc değerleri, Doorenbos ve Kassam (1979) tarafından domates için 

belirtilen ETc değerleriyle uyumludur. Bu araştırmacılar, iklim koşullarına ve yetiştiriciliğin yapıldığı mevsimsin toplam 

uzunluğuna bağlı olarak domatesin su gereksinimlerinin 400 ile 600 mm arasında değişebileceğini raporlamışlardır. 

Dünyanın farklı yerlerinde birçok araştırmacı, domatesin bitki su tüketimi için çok farklı sonuçlar elde etmiştir. Bu 

araştırmacılar, tarla koşulları altında 215 ve 841 mm arasında değişen ETc değerleri elde etmişlerdir (Yohannes and 

Tadesse, 1998; Hanson and May, 2006; Mukherjee et al., 2010). İklim, su temini, toprak ve topografya gibi birçok 

etmen bu farklılıklara neden olabilir.  

Çizelge 2. Uygulanan sulama suyu (SS) mevsimlik bitki su tüketimi (ETc), pazarlanabilir verim, sulama suyu kullanım etkinliği (SSKE) ve su kullanım 

etkinliği (SKE). 

Konular SS (mm) ETc (mm) Pazarlanabilir  

verim (t ha-1) 

SÇKM (ºBrix) SSKE  

(kg m-3) 

SKE 

(kg m-3) 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

0,50 × Epan 248 321 412 426 68,2c1 75,2c 5,77a 5,53a 27,5a 23,4a 16,5b 17,7b 

0,75 × Epan 371 407 465 477 84,6b 87,1b 5,67a 5,52a 22,8b 21,4b 18,2a 18,3a 

1,00 × Epan 455 512 596 571 96,6a 101,8a 5,07b 5,17b 21,2c 19,9c 16,2b 17,8b 

LSD (P < 0.05) - - - - 1.469 2.399 0.262 0.151 0.691 0.261 0.262 0.219 
1Aynı kolon içerisinde aynı harfle belirtilen ortalama değerler LSD testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık göstermemiştir.   

Uygulanan sulama suyu ile mevsimlik ETc arasında her iki deneme yılı için doğrusal ilişkiler elde edilmiştir 

(Şekil 1). Benzer bir çalışmada, Tahi ve ark. (2007) sulama suyu ile ETc arasında doğrusal bir ilişki elde etmiştir. 

 

Şekil 1. Mevsimlik uygulanan sulama suyu ile mevsimlik bitki su tüketimi (ETc) arasındaki ilişki. 

Sulama denemeleri, pazarlanabilir meyve verimini etkilemiştir (Çizelge 2). Denemenin ikinci yılında daha 

uygun iklim koşulları nedeniyle, ilk yıla göre daha yüksek verim elde edilmiştir. En yüksek pazarlanabilir meyve 

verimi, her iki deneme yılında da kontrol (Epan = 1) konusundan elde edilmiştir. Bunun nedeni, yetiştiricilik mevsimi 

boyunca, 3 gün aralıklarla bitki kök bölgesindeki toprak neminin tarla kapasitesine yakın düzeyde nem içeriğine 

getirilmesidir. Böylece, bitki nem stresi yaşamamış, kökler su ve bitki besin maddelerini daha kolay alarak, enerjisini 

verimlilikte kullanmıştır. Bu çalışmayla uyumlu olarak benzer çalışmalarda, pazarlanabilir meyve verimlerinin bitki 

yetiştirme mevsimi boyunca bitki tarafından tüketilen suyun tamamının karşılanması ya da kaptan buharlaşan suyun 

tamamının kök bölgesine verilmesi (%100 ETc ya da Epan = 1) koşullarında elde edilebileceği raporlanmıştır (Locascio 

and Smajstrla, 1996; Candido et al., 2000; Kirda et al., 2004; Liu et al., 2011). Diğer taraftan verim, orta düzeyde 

sulama suyu kısıntısı (0,75 × Epan) ile ortalama olarak %13, sert su kısıntısı ile (0,50 × Epan) ortalama olarak %28 

düzeyinde azalmıştır. Bu azalmanın temel nedeni, bitki kök bölgesindeki toprak neminin tüm sezon boyunca 

sınırlandırılmasıdır. Toprak su stresi, meyvedeki nem birikimini azaltmış ve böylece verimde azalmaya neden 
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olmuştur. Bu sonuçlar ayrıca, artan su kısıntısıyla verim arasında negatif bir eğilim belirleyen Patanè and Cosentino 

(2010) ve Ozbahce and Tari (2010)’nin verileriyle karşılaştırılabilir.  

İki yıllık veri birleştirilerek, mevsimlik uygulanan sulama suyu ile pazarlanabilir meyve verimi arasında 

önemli düzeyde doğrusal bir ilişki elde edilmiştir (Şekil 2). Benzer biçimde, mevsimlik bitki su tüketimi ile verim 

arasında pozitif doğrusal bir ilişki saptanmıştır (Şekil 3). Söz konusu regresyon eşitlikleri, domates bitkisinin suya 

duyarlı olduğunu göstermektedir. Benzer bir çalışmada, Hanson and May (2004), Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Kaliforniya eyaletinde, 3 farklı lokasyonda ve toprakaltı damla sulama yöntemiyle sulanan salçalık domates için, 

verim ve uygulanan sulama suyu arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak belirlemişlerdir. Mukherjee et al. (2010), ETc ile 

verim arasında doğrusal bir ilişki bulmuştur. Diğer taraftan, Çetin et al. (2002) ETc ile verim arasında 2. dereceden 

polinom biçiminde bir ilişki bulmuştur. Bitki su tüketimi ve verimi etkileyen tüm ekolojik koşullar ve tarımsal 

uygulamalar bu farklılığa neden olabilir. 

 

Şekil 2. Mevsimlik uygulanan sulama suyu ile pazarlanabilir verim arasındaki ilişki (iki yıllık birleştirilmiş veri). 

 

 

Şekil 3. Mevsimlik bitki su tüketimi (ETc) ile pazarlanabilir verim arasındaki ilişki (iki yıllık birleştirilmiş veri). 

SSKE veya SKE, bitki üretiminde su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla kullanılan önemli 

göstergelerdir.  Eğer su temininde sınırlılık söz konusu ise bu göstergeler, uygun sulama yönetim programlarının 

belirlenmesinde anahtar bir rol oynayabilir (Mukherjee et al., 2010). Bu çalışmada, en yüksek SSKE görece sert toprak 

su stresinin oluşturulduğu 0,50 × Epan deneme konusundan elde edilirken, en yüksek SKE orta derecede su kısıntısı 

oluşturulan 0,75 × Epan konusundan elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu arttıkça SSKE azalmıştır. Bu çalışmadan 

elde edilen bulgularla uyumlu olarak, Patanè et al. (2011) salçalık domates yetiştiriciliğinde, su kullanım etkinliğini 
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iyileştirme yoluyla su tasarrufu yapmanın olası olduğunu, ancak düşük bir oranda olsa dahi (%50 ETc) sulamanın tüm 

bitki yetiştirme mevsimi boyunca yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Araştırmacılar, bu koşulda meyve kalitesinde 

önemli artışlar olduğunu saptamışlardır. Topcu et al. (2007), kısmi kök kuruluğu ve kısıntılı sulama uygulamalarının 

tam sulamayla karşılaştırıldığında SSKE’ni artırdığını raporlamışlardır.  

Uygulanan suya verimin tepki derecesi, bitki su tüketimindeki oransal azalma ile verimdeki oransal 

azalmanın bir ölçütü olan verim tepki etmeni ile belirlenebilmektedir. Bu çalışmada, deneme yıllarının her biri için ve 

iki yıllık verinin ortalamasına göre verim tepki etmeni belirlenmiştir (Şekil 4). Toplam büyüme mevsimi için ortalama 

verim tepki etmeni (ky) 0,89 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen ky değeri, Doorenbos and Kassam (1979) 

tarafından elde edilen ky=1,05 değerinden biraz daha küçüktür. Diğer taraftan, Patané et al. (2011) tarafından elde 

edilen ky=0,76 değerinden daha yüksektir. Verim tepki etmeni, çalışmanın yapıldığı ekolojik koşullara, çeşidin genetik 

özelliklerine, sulama yöntemi ve yönetimine, ayrıca su kısıdının uygulandığı bitki gelişme dönemine göre farklılık 

gösterebilir (Kaboosi and Kaveh, 2012). 

 

Şekil 4. Verim tepki etmeni. 

Suda çözünür toplam kuru madde verimi, salçalık domates için önemli bir kalite parametresidir. SÇKM, salça 

verimini etkileyen temel bir özelliktir(Johnstone et al., 2005; Patanè and Cosentino, 2010). Domateste yüksek bir 

SÇKM içeriği, endüstriyel işleme aşamasında salça üretim etkinliğini artırır, çünkü daha yüksek kuru madde oranına 

sahip olan domates meyvelerinden suyu buharlaştırmak için gereksinim duyulan enerji miktarında bir azalma 

olacaktır (DePascale et al., 2001; Johnstone et al., 2005; Favati et al., 2009). Cemeroğlu ve ark. (2003) sanayi 

domatesinde SÇKM içeriğinin en az 5 °Brix olması gerektiğini belirtmiştir. Çizelge 2’den görüldüğü gibi SÇKM, sulama 

uygulamalarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu çalışmada, artan sulama suyu miktarları ile pazarlanabilir meyve 

verimi artarken SÇKM azalma göstermiştir. En yüksek SÇKM içeriği 0,50 × Epan ve 0.75 × Epan deneme konularından 

elde edilirken en düşük ise kontrol konusundan elde edilmiştir. Benzer çalışmalarda, domateste kısıntılı sulama 

uygulamalarının SÇKM içeriğini olumlu yönde etkilediği raporlanmıştır (Zegbe–Dominguez et al., 2003; Hanson and 

May, 2004; Ozbahce and Tari, 2010; Helyes et al., 2012). Ayrıca, Garcia and Barrett (2006) domateste verimle SÇKM 

içeriğinin ters bir ilişki gösterdiğini vurgulamıştır Son yıllarda, Türkiye’deki salça fabrikaları, sadece taze meyve 

ağırlığına göre değil, aynı zamanda SÇKM içeriğine göre fiyat politikası izlemeye başlamıştır. Bu nedenle, çiftçilerin 

amacı, verimde önemli bir azalma olmadan kabul edilebilir düzeyde SÇKM içeriği elde etmek olmalıdır. 

Ekonomik analiz sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Sulama suyu miktarının farklı düzeylerinin uygulandığı 

salçalık domates bitkisinden en yüksek net gelir, kontrol konusundan elde edilmiş onu sırasıyla 0,75 × Epan ve 0,50 × 

Epan konuları izlemiştir.  
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Çizelge 3. Ekonomik analiz sonuçları. 

Konular Sulama suyu 

(m3 ha–1) 

 

Mevsimlik  

sulama  

süresi 

(h ha–1) 

Sulama  

işçilik  

maliyeti 

($ h–1) 

Mevsimlik 

sulama  

işçilik maliyeti 

($) 

Su  

fiyatı 

($ m–3) 

Su  

maliyeti 

($ ha–1) 

Bitki  

üretim maliyeti 

($ ha–1) 

 (1a) (2) (3) (4) = (2·3) (5) (6) = (1·5) (7) 

0,50 × Epan 2845 53,1 1,8 95,6 0,15 426,8 7686 

0,75 × Epan 3890 72,6 1,8 130,7 0,15 583,5 7686 

1,00 × Epan 4835 90,3 1,8 162,5 0,15 725,3 7686 

 

Konular Sulama sistem 

maliyeti 

($ ha–1) 

Sulama  

sisteminin  

yıllık maliyeti 

($ ha–1) 

Yıllık  

Toplam 

gider 

($ ha–1) 

Verim (kg 

ha–1) 

 

Domates 

satış  

fiyatı 

($ kg–1) 

Brüt  

gelir 

($ ha–1 yıl –1) 

Net  

gelir 

($ ha–1 yıl –1) 

 (8) (9) = (8)/7 yıl 
(10) = 

(4+6+7+9) 
(11) (12) (13) = (11·12) (14) = (13–10) 

0,50 × Epan 4324,2 617,7 8826,0 71700 0,15 10755 1929 

0,75 × Epan 4324,2 617,7 9017,9 85850 0,15 12878 3860 

1,00 × Epan 4324,2 617,7 9191,4 99200 0,15 14880 5688 
a Sütun numaraları. 

SONUÇ 

Kısıntılı sulama uygulamaları verimi olumsuz yönde etkilerken önemli bir kalite parametresi olan suda 

çözünür kuru madde verimini iyileştirmiştir. En yüksek pazarlanabilir meyve verimi ve net gelir, A sınıfı buharlaşma 

kabından buharlaşan suyun tamamının 3 gün aralıklarla damla sulama sistemi ile bitki kök bölgesine uygulandığı 

deneme konusundan elde edilmiştir. Bu denemeye mevsimlik olarak ortalama 484 mm sulama suyu uygulanmış, 

mevsimlik bitki su tüketimi ise 583 mm olarak belirlenmiştir. Tam su deneme konusundan elde edilen suda çözünür 

kuru madde oranı 5.12 °Brix olarak belirlenmiş olup kabul edilebilir düzeydedir. Bu nedenle, salçalık domates 

bitkisinde tam sulama yapılması tavsiye edilebilir. Diğer taraftan, sulama suyunun sınırlı olması ve kısıntılı sulama 

yapılması gerektiği durumlarda, kaptan buharlaşan suya 0,75 katsayısı uygulayarak sulama yapılması önerilebilir. Bu 

koşulda, en yüksek su kullanım etkinliği saptanmış, ayrıca, suda çözünür kuru madde oranında da önemli artışlar elde 

edilmiştir. Ancak, bu çalışmanın koşulları altında, tam sulama konusuna göre pazarlanabilir meyve verimlerinde 

ortalama %13, net gelirde ise %32 düzeyinde bir azalma göz önüne alınmalıdır.   
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ULTRASONİK ALGILAYICI KULLANARAK A SINIFI BUHARLAŞMA KABINDAKİ SU 

YÜKSEKLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Cafer GENÇOĞLAN1  Serpil GENÇOĞLAN1  Erdem KÜÇÜKTOPCU2 

 A. Beyhan UÇAK3  Mesut KIRAÇ2 

ÖZET 

Bu çalışma, A sınıfı buharlaşma kabı içindeki suyun dalgalı ve durgun koşullarında ultrasonik algılayıcı (UA) kullanarak su seviyesinin ne 

kadar doğrulukta ölçülebildiğini belirlemek amacıyla 2013 yılı Eylül ayında KSÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü laboratuarında 

yürütülmüştür.  

Araştırmada, yüksekliği 25.5 cm, çapı 121 cm olan galvanizli saçtan yapılmış bir A sınıfı buharlaşma kabı laboratuarda düz bir zemine 

yerleştirilmiştir. Sonra kap içerisindeki dalgalanmaların su yüksekliği okumalarında olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla üzerine UA 

tutturulmuş, çapı 10 cm, yüksekliği 25.5 cm olan bir polietilen boru, kabın kenarına yakın olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kabın içerisindeki 100 mm 

ve 200 mm su seviyeleri, UA’nın A1 ve A2 düğmeleriyle algılayıcıya tanıtılmıştır. A sınıfı buharlaşma kabı içerisindeki 200, 180, 160, 140, 120 ve 

100 mm’lik su seviyelerinde dalgasız ve dalgalı koşullarda 20 tekrarlamalı UA ölçümü yapılmıştır. Ölçümlerin doğruluğunu test  etmek için 165 ve 

171 mm su seviyelerinde de UA sayısal ölçümleri alınmıştır. Kap içerisinde dalgalı koşul, 5.3 m/s’lik bir rüzgar hızı veren bir vantilatörle aracılığı ile 

oluşturulmuştur. Kap içerisindeki su seviyesi, polietilen boruya yakın bir noktadan dalgasız ve dalgalı koşullarda milimetrik cetvel ile ölçülmüştür. 

Ultrasonik algılayıcı sayısal ölçümlerinde (UAÖ) 4mA-20mA arasında değişen akım kullanılmıştır. CODESYS dilinde yazılan bir program 12 bitlik 

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)’ye yüklenmiş ve çalıştırılmıştır. Dalgasız ve dalgalı koşullarda UA sayısal ölçüm değerlerinden (UASÖD) 

standart sapması ve su seviyesi ölçüm değerlerinden (SSÖD) ise mutlak hata bulunmuştur. UA’nın kalibrasyon eğrisini oluşturmak amacıyla SSÖD 

ile UASÖD sonuçları arasında regresyon analizi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre dalgasız koşullardaki 100, 120, 140, 160 ve 180 mm su seviyelerinde UA sayısal değerlerin ortalaması 

sırasıyla 4089±1.50, 3417±1.81, 2402±1.90, 1594±0.99 ve 791±3.75,  dalgalı koşullarda ise 120, 140, 160 ve 180 mm su seviyelerinde sırasıyla 

3380±7.53, 2387±6.48, 1600±7.47 ve 795±6.72 olarak belirlenmiştir. Dalgasız koşullarda 165 ve 171 mm su seviyelerinde mutlak hata (MH) 

sırasıyla 0.93 ve 0.03,  dalgalı koşullarda sırasıyla 0.56 ve 0.27 olarak hesaplanmıştır. Kalibrasyon eğrisi dalgasız koşullarda UASÖD=-

41.616*SSÖD+8291.2 (R2=0.9981) ve dalgalı koşullarda ise UASÖD =-42.71*MCÖ+8447 (R2=0.9969) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak çalışmada 

kullanılan UA, A sınıfı buharlaşma kabındaki su seviyesini hem dalgasız hem de dalgalı koşullarda 1 mm altında bir mutlak hata ile ölçebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: A sınıfı buharlaşma kabı, ultrasonik sensör, analog, PLC 

MEASUREMENT OF WATER LEVEL USING THE ULTRASONIC SENSOR IN CLASS A 

PAN 

ABSTRACT 

This study was conducted how much accuracy to be able to measure level of water  in Class A Pan under stagnate and wavy water 

conditions in laboratory using ultrasonic sensor (US) in September in 2013 at KSU, Faculty of Agriculture, Department of Biosystem Engineering. 

In this study, Class A Pan, height of 25.5 cm and diameter of 121 cm and made of galvanised still sheet was placed on flat surface in 

laboratory. In order to minimize negative effect of wavy water in Pan in the measurement of UA, a polythene pipe mounted US on top side, radius 

of 10 cm and height of 25.5 cm was placed next to inside edge of Pan. The water heights of 200 mm and 100 mm in Pan were introduced to US 

using by A1 and A2 buttons. US digital measurements were done repeatedly 20 times at the water heights of 200, 180, 160, 140, 120 and 100 

mm under. To test digital measurement under stagnate and wavy water conditions, US digital measurements were performed at the water level of 

165 and 172 mm. Wavy water surface in the pan was formed using by ventilator giving air flow with 5.3 m/s.  

Water level measurements in pan were done with ruler near the polythene pipe under stagnate and wavy water conditions. In the US 

digital measurement, current was used, ranged from 4 mA to 20 mA. US was connected to Programmable logic controller (PLC) with 12 bit. 

Program written using with CODESYS language was loaded PLC and run the program. Under stagnate and wavy water conditions, standart 

deviation was calculated from digital measurement of US and absolute error was predicted from water level measurements. To develop 

calibration curve, regression analysis was performed between water level measurements and US digital measurements. 

According to the results of under the stagnate conditions, means of digital data were 4089±1.50, 3417±1.81, 2402±1.90, 1594±0.99 

and 791±3.75 for the water level of 100, 120, 140, 160 and 180 mm, respectively, and under the wavy condition, they were 3380±7.53, 

2387±6.48, 1600±7.47 and 795±6.72 for the water level of 120, 140, 160 and 180 mm, respectively. Under stagnate conditions for water level of 

165 and 171 mm, absolute errors were 0.93 and 0.03 and as to wavy condition, they were 0.56 and 0.27. Under stagnate conditions, calibration 

curve developed as UASÖD=-41.616*SSÖD+8291.2 (R2=0.9981) and the other condition it was as UASÖD =-42.71*MCÖ+8447 (R2=0.9969). As a 

result, wavy both stagnate and wavy conditions, US was able to measure water level less than 1 mm absolute error. 

Key words: Class A Pan, ultrasonic sensor, analog, PLC 
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GİRİŞ  

Son yıllarda, tarımsal amaçlı iklim istasyonunun büyük tarım arazilerinin yanı başında bulunmaması, bu iklim 

istasyonlarının kurulumu ve bakımı pahalı olması ve iklim verilerinin eksikliği, sulama programlarının 

oluşturulmasında A sınıfı buharlaşma kabının kullanımına yönlendirmiştir. Bu konudaki çalışmalar ilk kez İsrail’de 

başlatılmıştır (Fuchs ve Stanhill, 1963).  Bir çok ülkede A sınıfı buharlaşma kabı, mikrosulama yöntemleriyle sulanan 

meyve bahçelerinde gerçek zamanlı sulama programının oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Huang ve 

ark., 2001). Sulama programlamada A sınıfı buharlaşma kabı, tekniğine uygun olarak yapılmalı, yerleştirilmeli ve 

doğru kullanılmalıdır. Bunların yanında uygun bir pan katsayısı seçilmelidir (Huang ve ark., 2002). Sulama 

programlamasında A sınıfı buharlaşma kabı kullanılarak hem bahçe hem de tarla bitkilerinde yürütülen çok sayıda 

çalışma vardır. Örneğin Kıraç (2007) Mondial Gala elma ağaçlarında, Cemek ve ark. (2006), hıyar bitkisinde, Altunbey 

(2005) fasulye bitkisinde, Ertek ve ark. (2000), sera koşullarında yetiştirilen patlıcan bitkisinde, Kırnak ve Kaya (2004) 

Harran Ovası koşullarında domates bitkisinde ve Sarımehmetoğlu (2007) farklı mısır çeşitlerinde A sınıfı buharlaşma 

kabı kullanarak çalışma yürütmüşlerdir. Bu örnekler çoğaltılabilir.  

Kaptan olan buharlaşma mikrometre veya bir cetvel yardımıyla ölçülmektedir. Buharlaşma miktarına bağlı 

olarak bu ölçümler her gün veya iki günde bir yapılmaktadır. Bu da işçilik maliyetini arttırmaktadır. Söz konusu 

ölçümlerde hatalar yapılabilmektedir. Bu hataları minimize etmek için su yüksekliğini algılayıcılar yardımıyla ölçen 

yöntemler geliştirilebilir. Bunlardan biriside ultrasonik algılayıcılardır. Bu algılayıcılar, seviyenin tespit edilmesinde ses 

dalgalarını kullanırlar. Cihaz basitçe dalganın yayılmaya başlaması ile cisme çarpıp geri dönüşü arasındaki süreyi 

ölçer. Bu süre malzemenin uzaklığı ile doğru orantılıdır (Anonim, 2009). Algılayıcının okuduğu analog değerin 

sayısallaştırılması gerekmektedir. Analog değerlerin sayısallaştırılmasında kullanılan endüstriyel cihazlardan birisi de 

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)’dür. PLC kullanılarak yapılan sayısallaştırma üstünlük sağlamaktadır. Çünkü 

sayısallaştırılan bu değer PLC tarafından kullanılarak otomasyon imkanı sağlamaktadır. PLC kullanılarak A sınıfı 

buharlaşma kabındaki su seviyesinin ölçtürülmesi otomasyon, sulama işletmeciliği ve sulama programlaması 

açısından 3 önemli husus gerçekleştirilmektedir. Bunlar a) A sınıfı buharlaşma kabının su seviyesi buharlaşarak belirli 

bir seviyeye düştüğünde belirli bir seviyeye kadar yeniden otomatik olarak doldurulması, b) A sınıfı buharlaşma kabı 

içerisindeki su seviyesinin ölçümü ve c) sulama programım hazırlanmasında önemli bir parametre olan günlük A sınıfı 

buharlaşma değerlerinin otomatik olarak buldurulmasıdır.  

Bu çalışmanın amacı, A sınıfı buharlaşma kabındaki suyun dalgalı ve durgun koşullarında ultrasonik algılayıcı 

kullanarak su seviyesinin ne kadar doğrulukta ölçülebileceğini belirlenmektir. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma 2013 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 

Bölümü laboratuarlarında yürütülmüştür. A sınıfı buharlaşma kabındaki su seviyesinin ölçümü için ultrasonik algılayıcı 

ve Programlanabilir Lojik Kontrolür (PLC) kullanılmıştır. Araştırmada, standart olarak kullanılan A sınıfı buharlaşma 

kabı düz bir zemine yerleştirilmiştir. A sınıfı buharlaşama kabı 121 cm çapında ve 25.5 cm yüksekliğinde galvanizli 

saçtan yapılmış üstü açık kaptır (W.M.O, 1967) (Şekil 1).  

Kap içerisindeki dalgalanmaların su yüksekliği ölçümlerinde olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla 

üzerine ultrasonik algılayıcı tutturulmuş, altı delikli çapı 10 cm, yüksekliği 25.5 cm olan bir polietilen boru kabın 

kenarına yakın olacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 1). 

Çalışmada kullanılan ultrasonik algılayıcının teknik özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Algılayıcı algılama 

aralığı 60…2000 mm, tranducer frekansı 175 kHz, doğruluğu (resolution) 0.7 mm, girişi 10…30 V (volt) doğru akım 

(DC) ve çıkışı ise 4-20 mA’dir.  

Çalışmada kullanılan ultrasonik algılayıcı analog çıkış vermektedir. Algılayıcıdan okunan analog değerleri 

sayısal değere çevirmek için algılayıcı PLC’nin analog modülüne bağlanmıştır. Bu amaçla da FESTO firmasının ürettiği 

8DI/8DQ ve 2AI modüllerine 12 bitlik sahip PLC kullanılmıştır (Şekil-2). PLC’nin çalışmasını sağlayan DC güç kaynağı 

12.8 V-0.02 A özelliklerine sahiptir. CODESYS The IEC 61131-3 Programing System kullanarak yukarıda verilen 

PLC’nin özellikleri Şekil 3 ekranından yararlanarak seçilmiştir. CODESYS’te gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 

ultrasonik algılayıcıdan analog verilerin PLC tarafından sayısal olarak okuyabilmesi için CODESYS dilinde Şekil 4’de 

verildigi gibi bir program yazılmıştır. Bu program aracılığı ile PLC, ultorasonik algılayıcıdan analog verileri okuyarak 12 

bit üzerinden sayısal değerlere çevirmektedir. 
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Çizelge 1. Ultrasonik algılayıcının teknik özellikleri (http://www.Pepperl-fuchs.com) 

Parametreler Birimleri 

Algılama aralığı (mm) 60…2000 

Tranducer frekansı  (kHz) 175 

Doğruluğu (resolution) (mm) 0.7 

Giriş V DC 10…30  

Çıkışı (mA) 4-20 

Tekrarlama doğruluğu  ±0.1 (ölçebildiği en uzakta) 

Sıcaklık etkisi ±0.1 (ölçebildiği en uzakta) 

Çalışma sıcaklığı -40 ºC … 85 ºC 

 

 

Şekil 1. A sınıfı buharlaşma kabı ve ultrasonik algılayıcı (UA) 

 

Şekil 2. Çalışmada kullanılan PLC ve bağlantıları 

Ölçmeye başlamadan önce kaptaki su seviyesinin üst ve alt sınırları UA’ya tanıtılmıştır. UA bundan sonra bu 

iki değer arasında okuma yapacaktır. Algılayıcı üzerindeki A1 düğmesine basarak kap içerisindeki suyun üst seviyesi 

olan 200 mm ve A2 düğmesine basarak da suyun alt seviyesi olan 100 mm tanıtılmıştır. Tanıtma işleminden sonra 

üst su seviyesi olan 200 mm’de iken kaptan 1 lt beher ile su boşaltılarak ve milimetrik cetvel yardımı ile 180, 160, 

140, 120 ve 100 seviyelerine kadar indirilmiştir. PLC kullanarak kap içerisindeki suyun dalgasız ve dalgalı koşullarda 

yukarıda anılan su seviyelerinde saniyede bir kez olmak üzere 20 okuma yapılmıştır. Algılayıcının ölçtüğü analog 

değer PLC’nin ara yüzüne yazılmış CODESYS dilindeki yazılım ile sayısal değere dönüştürülmüştür (Arslan, 2013). 

PLC, A1 düğmesi ile ayarlanan alt su seviyesini sıfır ve A2 düğmesi ile ayarlanan üst su seviyesini ise 212=4096 olarak 

sayısallaştırmaktadır. A sınıfı buharlaşma kabı içerisindeki su seviyesi arazi şartlarında ölçülmüş olsaydı belli bir 

http://www.pepperl-fuchs.com/
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oranda rüzgara maruz kalabilecek ve rüzgar kap içerisindeki suyu dalgalandıracaktır. Dalgalı koşulların UA’nın su 

seviyesi ölçümüne etkisini belirlemek amacıyla laboratuar ortamında vantilatör ile yapay rüzgar ve rüzgarın etkisi ile 

de dalga oluşturulmuştur. Oluşturulan rüzgar hızı, anemometre ile 5.3 m/s olarak ölçülmüştür (Bu cihaz 0.4-30 m/s 

ölçüm aralığı ve ± 3% ± 0.20 m/s hassasiyete sahiptir). A sınıfı kaptaki su seviye ölçümlerinin doğruluğunu kontrol 

etmek amacıyla kaptaki su yüksekliği 171 mm ve 165 mm olduğunda UA sayısal ölçümleri yapılmıştır. 

UA sayısal ölçüm değerlerini (UASÖD) milimetrik su seviyesine dönüştürmek amacıyla hem dalgasız ve 

hem de dalgalı koşullar için kalibrasyon eğrisi çıkarılmıştır. Kalibrasyon eğrisi su seviyesi ölçüm değerleri (SSÖD) ve 

UASÖD arasında regresyon analizi yapılarak bulunmuştur. Elde edilen doğrusal birinci dereceden eşitliklerde UASÖD 

yerine konularak SSÖD hesaplanmıştır. SSÖD ve hesaplanan su seviyesi ölçüm değerleri (HSSÖD) kullanılarak mutlak 

hata (MH) Eşitlik 1’den hesaplanmıştır (Uzun, 2000).  

   |          |                                                                                         (1) 

Ortalama ve standart sapma Eşitlik 2 ve 3 kullanılarak hesaplanmıştır (Özer, 2004).  

 ̅  
∑   

 
   

 
                                                                                                                       (2) 

   
√∑(   )

 

 
                                                                                                         (3) 

Burada;  ̅ :UA sayısal ölçümlerin ortalaması, Xi: UA sayısal ölçümleri, SS: Standart sapma, n: gözlem sayısıdır 

 

Şekil 3. PLC’nin dijital ve analog giriş-çıkışlarının seçilmesi 

X
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Şekil 4. PLC’nin ultrasonik algılayıcıdan veri okuyabilmesi için CODESYS dilinde yazılmış program 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışma, A sınıfı buharlaşma kabı içindeki farklı su seviyelerinin durgun ve dalgalı koşullarında ultrasonik 

algılayıcı sayısal ölçümlerinin doğruluğunu belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

A sınıfı buharlaşma kabı içindeki suyun dalgasız ve dalgalı olduğu koşullarda 100, 120, 140, 160, 180 ve 

200 mm su seviyelerinde ve UA sayısal ölçüm sonuçlarını kontrol etmek amacıyla da 165 ve 171 mm su 

seviyelerinde de ölçümler yapılmıştır. UA sayısal ölçüm sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Ölçüm sonuçlarından 

görüldüğü gibi su seviyesi ultrasonik algılayıcıya yaklaştıkça sayısal değer azalmış,  uzaklaştıkça sayısal değer 

artmıştır. En yüksek UA sayısal değeri, 100 mm su seviyesinde ortalana 4089 ve en düşük UA sayısal değeri ise 200 

mm su seviyesinde 0 olarak bulunmuştur. Çünkü UA’nın A1 düğmesi, su seviyesinin algılayıcıya en yakın olduğu 

koşulda ayarlandığı için 0 değeri ve UA’nın A2 düğmesi su seviyesinin en uzak olduğu koşulda ayarlandığı için 4096 

sayısal değerlerine yakın değerler okumuştur. UA sayısal okumaları bu iki su seviyesi arasındaki okumalar için 

geçerlidir. 

Çizelge 2’den görüldüğü gibi dalgasız koşullardaki 100, 120, 140, 160 ve 180 mm su seviyelerinde UA 

sayısal değerlerin ortalaması sırasıyla 4089±1.50, 3417±1.81, 2402±1.90, 1594±0.99 ve 791±3.75, dalgalı koşullarda 

ise 120, 140, 160 ve 180 mm su seviyelerinde sırasıyla 3380±7.53, 2387±6.48, 1600±7.47 ve 795±6.72 olarak 

belirlenmiştir. Dalgasız koşullarda standart sapma 1.5 - 3.75, dalgalı koşullarda ise 6.48-7.47 arasında değişmiştir. 

Standart sapma verilerine göre, dalgasız koşullarda UA ile yapılan su seviyesi ölçümlerinin ortalamadan sapması daha 

düşük, dalgalı koşullarda ise daha yüksek çıkmıştır. Dalgalı koşullarda UA su seviyesi digital ölçümleri biribirinden 

daha çok farklı ve dalgasız koşullarda daha az farklı çıkmıştır. 

UA sayısal ölçüm değerlerini (UASÖD) milimetrik su seviyesine dönüştürmek amacıyla hem dalgasız ve 

hem de dalgalı koşullar için kalibrasyon eğrisi çıkarılmıştır. Kalibrasyon eğrisi, dalgasız ve dalgalı koşullarda elde 

edilen su seviyesi ölçüm değerleri (SSÖD) ve UASÖD arasında regresyon analizi yapılarak bulunmuş ve Şekil 5 ve 6’ 

da verilmiştir. Dalgasız koşullarda kalibrasyon eğrisi ve belirleme katsayısı sırsıyla UASÖD = -41,616*SSÖD + 8291,2 

ve R² = 0,9981, dalgalı koşullarda ise UASÖD = -42,71*SSÖD + 8447 ve R² = 0,9969 olarak bulunmuştur. Kalibrasyon 

eğrisi kap içindeki 100 ve 200 mm su seviyesi arasındaki UA sayısal okumaları için geçerlidir. Hem dalgasız hem de 

dalgalı koşullarda 1. dereceden doğrusal eşitlikler elde edilmiştir. Belirleme katsayısı ise dalgasız koşullarda dalgalı 

göre bir miktar daha yüksek çıkmıştır. Bu da UA’nın dalgasız koşullarda daha doğru sonuçlar verebileceğini 

göstermektedir. 

Dalgasız ve dalgalı koşullarda 165 ve 171 mm su seviyesinde kontrol amaçlı UA sayısal değerler 

okunmuştur. Bu değerler kalibrasyon eğrisinde yerlerine koyarak su seviyeleri hesaplanmıştır. SSÖD, HSSÖD ve MH 

değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. 
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Çizelge 2. A sınıfı buharlaşma kabında farklı derinliklerdeki algılayıcı ölçüm değerleri 
  Ultrasonik Algılayıcının Sayısal Değerleri Kontrol Ölçümlerin Sayısal Değerleri 

S
e

n
sö

r 
 O

k
u

m
a

la
rı

  (
1

2
 b

it
) 

 100 mm 120 mm 
120 mm 

*** 
140 mm 

140 mm 

*** 
160 mm 

160 mm 

*** 
180 mm 

180 mm 

*** 
200 mm 165 mm 

165 mm 

*** 
171 mm 

171 mm 

*** 

1 4090 3416 3371 2401 2375 1596 1595 792 792 0 1386 1389 1135 1134 

2 4093 3415 3387 2401 2390 1596 1611 792 790 0 1385 1375 1133 1134 

3 4090 3415 3372 2401 2390 1595 1610 790 790 0 1386 1355 1133 1134 

4 4091 3415 3386 2401 2390 1595 1595 790 805 0 1386 1384 1131 1133 

5 4091 3415 3372 2401 2390 1595 1595 792 790 0 1388 1372 1132 1133 

6 4089 3415 3386 2401 2390 1595 1595 792 806 0 1388 1367 1132 1131 

7 4091 3419 3386 2401 2390 1595 1595 791 792 0 1388 1371 1131 1132 

8 4090 3419 3386 2401 2390 1595 1610 791 792 0 1388 1374 1131 1127 

9 4090 3419 3388 2401 2390 1593 1595 792 792 0 1388 1358 1132 1131 

10 4090 3419 3386 2401 2389 1594 1610 792 792 0 1386 1387 1131 1117 

11 4090 3418 3386 2401 2374 1593 1611 792 792 0 1384 1386 1131 1131 

12 4087 3417 3373 2401 2389 1593 1610 792 807 0 1386 1386 1132 1133 

13 4087 3417 3371 2405 2373 1595 1595 791 791 0 1386 1382 1131 1132 

14 4089 3418 3387 2405 2388 1595 1595 791 791 0 1384 1386 1133 1134 

15 4088 3419 3390 2405 2387 1595 1595 792 803 0 1387 1371 1131 1134 

16 4087 3417 3372 2405 2387 1595 1595 807 791 0 1389 1386 1131 1136 

17 4089 3420 3388 2404 2385 1595 1595 790 807 0 1389 1371 1131 1135 

18 4090 3419 3373 2405 2387 1595 1595 792 791 0 1387 1371 1134 1135 

19 4089 3419 3374 2405 2401 1595 1611 791 805 0 1389 1386 1134 1136 

20 4090 3415 3373 2401 2390 1597 1598 787 797 0 1385 1371 1132 1131 

Ortalama 4089 3417 3380 2402 2387 1594 1600 791 795 0 1386 1376 1132 1132 

Std. Sapma 1.50 1.81 7.53 1.90 6.48 0.99 7.47 3.75 6.72 - 1.59 9.94 1.23 4.15 
(***Dalgalı koşullarda  UA sayısal değerleri) 
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Çizelge 3 incelendiğinde dalgasız ve dalgalı koşullarda 165 ve 171 mm su seviyesine karşılık hesaplanan su 

seviyeleri sırasıyla 165.93 ve 172.03 mm ile 165.56 ve 171.27 mm olarak hesaplanmıştır. Hem dalgasız koşullarda 

hem de dalgalı koşullarda mutlak hata (MH) 1 mm altında kalmıştır. Su seviyesinin 165 mm olduğu dalgasız 

koşullarda MH 0.93 mm ile en yüksek çıkmıştır. Çizelge 1’den görüldüğü gibi UA’nın hatası (çözünürlüğü) 0.7 mm 

olarak verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen mutlak hata Çizelge 1’de verilen hataya yakın çıkmıştır. Dalgalı su 

seviyesi ölçüm koşullarında mutlak hatanın daha yüksek çıkması beklenebilirdi. Ancak mutlak hata düşük çıkmıştır. 

Bunun sebebi dalgalı koşullarda dalgayı en aza indirecek bir polietilen boru üzerinden UA 20 saniyede 20 sayısal 

ölçüm yapılmış olması olabilir. Diğer yandan A sınıfı buharlaşma kabındaki su seviyeleri milimetrik cetvel ile 

ölçülürken yüzey gerilmesinden ve kohezyon kuvvetlerinden dolayı su bir miktar yükselmektedir. Bunun sonucunda 

da ölçümlerde bir miktar hata yapılmaktadır. Diğer yandan UA A sınıfı baptaki su yüksekliği otomatik olarak 

ölçtürülmesi işçiliği azaltacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında ultrasonik algılayıcılar kullanılarak A sınıfı 

buharlaşma kabından su seviyesi 1 mm’nin altında bir hata ile ölçüm yapılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 3. Dalgasız ve dalgalı koşullarda SSÖD, HSSÖD ve MH verilmiştir. 

 Dalgasız Dalgalı 

Su 

Seviyeleri 

Ölçüm 

değerleri 

(SSÖD 

mm) 

165 171 165 171 

UA Sayısal 

Değerler 
1386 1132 1376 1132 

HSSÖD 
 

(           )

       
 

=165.93 mm 

 
(           )

       
 

=172.03 

 
(           )

      
 

=165.56 

 
(           )

      
 

=171.27 

MH 0.93 mm 0.03 mm 0.56 mm 0.27 mm 

 

 

Şekil 5. Dalgasız koşullarda su seviyesi ölçüm değerleri ve ultrasonik algılayıcı sayısal ölçüm değerleri arasındaki ilişki 

 

UASÖD = -41,616*SSÖD + 8291,2 
R² = 0,9981 
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Şekil 6. Dalgalı koşullarda su seviyesi ölçüm değerleri ve ultrasonik algılayıcı sayısal ölçüm değerleri arasındaki ilişki 
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SICAKLIK VERİLERİ KULLANILARAK REFERANS EVAPOTRANSPİRASYONUN 

BELİRLENMESİ 

Sebahattin KAYA1  Osman Gökdoğan1  Azize DOĞAN DEMİR1  M. Zahid MALASLI1 

ÖZET 

Evapotranspirasyon hidrolojik döngüdeki önemli süreçlerden birisidir ve su kaynakları yönetimi için güvenilir tahmini gerekir . 

Evapotranspirasyonun tahmin edilmesi için yaygın olarak kullanılan bir uygulama ilk önce referans evapotranspirasyonun tahmin edilmesidir. 

Referans evapotranspirasyonun doğruluğu sulama uygulamaları için gereklidir. FAO 56 Penman-Monteith (FAO 56 PM) eşitliği, Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından referans evapotranspirasyonun tahmin edilmesi için standart bir eşitlik olarak önerilmiştir. FAO 56 

PM eşitliği, çoğu istasyonda elde edilemeyen çok sayıda meteorolojik veri gerektirmektedir. Bu verilerin elde edilemediği yerlerde, sıcaklık 

verilerine bağlı ETo tahmin yöntemleri önerilmektedir. Ayrıca, karmaşık problemleri çözmedeki yeteneğinden dolayı yapay sinir ağları (YSA) son 

yıllarda evapotranspirasyonun tahmininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma, sadece sıcaklık verilerine bağlı olarak ETo`yu doğru olarak 

tahmin etmenin mümkün olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır. Yöntem olarak Hargreaves eşitliği ve 2 farklı YSA modeli kullanılmıştır. 

ETo`nun hesaplanmasında, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum ve Iğdır Meteoroloji istasyonlarında 2005-2008 yıllarında gözlemlenmiş 

günlük veriler kullanılmıştır. FAO 56 PM eşitliği kıyaslama amacıyla kullanılmıştır. Her iki yöntem de Erzurum Ovası koşularında Iğdır Ovası 

koşullarına göre daha iyi performans göstermişlerdir. YSA modelleri daha yüksek R2 (Erzurum için 0.990 - 0.990, Iğdır için 0.986 - 0.985) ve daha 

düşük RMSE (Erzurum için 0.182 - 0.184 mm gün-1 ve Iğdır için 0.228 - 0.236 mm gün-1  ) değerleri ile, daha düşük R2 (Erzurum için 0.983, Iğdır için 

0.974) ve daha yüksek RMSE (Erzurum için 0.509, Iğdır için 0.577 mm gün-1) değerleri olan Hargreaves eşitliğinden daha iyi performans 

göstermişlerdir. Ayrıca, sadece sıcaklık verileri kullanılarak bu iki yöntemin ETo`yu yeterli doğrulukta tahmin edebileceği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Referans evapotranspirasyon, FAO 56 Penman-Monteith eşitliği, Hargreaves-Samani eşitliği, Yapay Sinir Ağları, 

Erzurum Ovası, Iğdır Ovası. 

DETERMINATION OF REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION USING TEMPERATURE 

DATA 

ABTRACT 

Evapotranspiration is one of the major processes in the hydrological sycle and is reliable estimation essential to water resources 

management. A common practice for estimating evapotranspiration is to first estimate reference evapotranspiration. Accurate of reference 

evapotranspiration is essential for irrigation practice. The FAO 56 Penman- Monteith equation has been recommended by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) as a standart equation for estimating reference evapotranspiration (ETo). The FAO 56 PM 

equation requires numerous weather data that are not available in the most of the stations. In locations where data are not obtained, using the 

ETo estimation methods on the basis of the temperature data is recommended. In addition, the Artificial Neural Networks (ANN) is capable of 

solving complex problems has been common used in estimation of evapotranspiration in recent years. The basic goal of the study is to examine 

whether it is possible to attain the reliable estimation of ETo only on the basis of the temperature data. Hargreaves equation and two ANN models 

have been used as methods. The daily data observed in Erzurum weather station, and Igdir weather station of Turkish State Meteorological 

Services in 2005-2008 years have been used in estimating the ETo. The FAO 56 PM equation has been used for comparison. Both methods 

showed better performance in Erzurum plain conditions than Igdir plain conditions. ANN methods with higher R2 (0.990 - 0.990 for Erzurum, 0.986 

- 0.985 for Igdir), lower RMSE values (0.182 - 0.184 mm gün-1 for Erzurum, 0.228 - 0.236 mm gün-1 for Igdir) showed better performance than the 

HS equation with lower R2 (0.983 for Erzurum, 0.974 for Igdir), higher RMSE values (0.509 for Erzurum, 0.577 mm gün-1 for Igdir). Furthermore, it 

was determined that both methods could accuracy estimate the ETo using only temperature data. 

Key Words: Reference evapotranspiration, FAO 56 Penman-Monteith equation, Hargreaves equation, Artificial Neural Networks, 

Erzurum plain, Igdir plain. 

GİRİŞ 

Hidrolojik döngüdeki en önemli süreçlerden ve dünya çapında çalışılmış olan en popüler konulardan biri 

olan evapotranspirasyon (ET) (Jensen et al., 1990; Steduto et al., 1996), bir toprak-bitki sisteminde transpirasyon ve 

evaporasyon ile atmosfere eşzamanlı su taşınımı işlemidir (Allen et al., 1998) ve sulama planlaması ve yönetimi 

yanında,  klimatolojik ve hidrolojik çalışmalar için önemli bir parametredir (Sentelhas et al.,2010). Su yapılarının 

planlanmasında, drenaj ve hidrojeolojik araştırmalarda da evapotranspirasyonun hesaplanması gerekmektedir. Su 

kaynaklarını etkili planlamak ve geliştirmek için evapotranspirasyonun bilimsel temellerini anlamak gereklidir. 

Özellikle, etkin sulanmış tarım için, en uygun zamanda gerekli su hacmini uygulamak suretiyle, ürün su isteklerini 

karşılamak için geliştirilmiş olan evapotranspirasyon değerlerini bilmek gerekir. 

                                                           
 

1 Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 12000, Bingöl, sebahattinkaya@yahoo.com   
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Evapotranspirasyonu ölçmek kolay değildir. Evapotranspirasyonu ölçmek için özel aletler ve çeşitli fiziksel 

parametrelerin veya lizimetrelerde toprak su dengesinin doğru ölçümü gereklidir (Allen et al., 1998). ET`nin tahmin 

edilmesi için genel prosedür ilk önce referans evapotranspirasyonu (ETo) tahmin etmektir. Daha sonra farklı bitki 

çeşitleri için evapotranspirasyon (ETc), amprik bir bitki katsayısı (Kc) ile ETo`nun çarpılması suretiyle elde edilir. Bu 

yöntemde ETc tahmininin doğruluğu,  ETo`nun hesaplanmasının yanında uygun bitki katsayılarının türetilmesine 

bağlıdır.. Halen, ETo ya bir meteoroloji istasyonundan alınan mevcut meteorolojik veriler kullanılarak standart bir 

yüzey (çim veya yonca) için modellenmektedir veya bir dönüşüm faktörü (Kpan) ile çarpılmış pan gözlemlerinden 

(Epan) türetilmektedir (Xing et al., 2008). Bitki veya referans bitki evapotranspirasyonunu değerlendirmek için 

meteorolojik verilerin kullanıldığı çok sayıda amprik veya yarı-amprik eşitlik geliştirilmiştir (Sentelhas et al., 2010). 

Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE)`nin Sulama Suyu Gereksinimleri Komitesi, yirmi farklı eşitliğin özelliklerini 

dünya çapında farklı iklimlerde konuşlandırılmış onbir istasyondan dikkatlice seçilmiş lizimetre verilerine karşı analiz 

etmiştir. Penman-Monteith eşitliği, bütün iklimlerde günlük ve aylık ETo`nun tahmin edilmesi için en iyi eşitlik olarak 

sıralanmıştır (Allen et al., 1998). 

Referans yüzeyle ilgili gelişmeler ışığında, ürün su ihtiyaçları ile ilgili FAO yöntemlerinin revizyonu için 

toplanan FAO uzmanlar komisyonu; bitki yüksekliği 0.12 m, sabit yüzey direnci 70 s m -1 ve albedosu 0.23 olarak 

kabul edilmiş bir farazi referans bitkiyi referans yüzey olarak açıkça tanımlamıştır. Bu özelliklere sahip olan bu 

yüzeyden olan evapotranspirasyonun üniform yüksekliğe sahip, aktif olarak büyüyen, toprağı tamamen gölgeleyen 

ve su eksikliği olmayan yoğun çim kaplı yüzeyden olan evapotranspirasyona eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. 

Böylece, referans yüzeye ait bu özellikler  Penman-Monteith eşitliğine uygulanarak FAO 56 Penman-Monteith (FAO 

56 PM) eşitliği takdim edilmiştir (Allen et al., 1998). FAO 56 PM eşitliği ETo`nun belirlenmesi için yegâne (tek) yöntem 

olarak önerilmektedir  (Trajkovic and Kolakovic, 2009). FAO 56 PM yöntemi değerlendirildiği lokasyonlarda kısa çim 

ve yoncanın evapotranspirasyonuna yakın sonuçlar verdiği için ETo`nun tahmin edilmesi için standart yöntem olarak 

seçilmiştir. FAO 56 PM yöntemi fiziksel temele dayandırılmaktadır ve fizyolojik ve aerodinamik özellikleri tam olarak 

birleştirmektedir. (Sentelhas et al.,2010). FAO 56 PM kombinasyon eşitliğinin en önemli dezavantajı fazla sayıda 

meteorolojik veri gerektirmesidir ve çoğu lokasyonlarda bu verilerin devamlı olarak elde edilememesidir. Bu durum 

özellikle, radyasyon, bağıl nem ve rüzgâr hızı güvenilir verilerinin sınırlı olduğu gelişen ülkelerde görülmektedir 

(Trajkovic and Kolakovic, 2009). Solar radyasyon, bağıl nem ve rüzgâr verileri olmadığında, bir alternatif olarak 

ETo`nun Hargreaves eşitliği ile tahmin edilebileceği Allen et al. (1998) tarafından önerilmiştir. 

Yukarıda belirtilen yöntemlere alternatif olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak referans 

evapotranspirasyonun belirlenmesi için birçok çalışma yapılmıştır (Kumar et al., 2002; Trajkovic et al., 2000; Trajkovic 

et al., 2003; Trajkovic, 2005; Trajkovic and Kolakovic, 2009). Çünkü, YSA`nın önemli bir özelliği karmaşık veri 

setlerindeki ilişkiyi öğrenme ve genelleştirme yeteneğidir ki bu da YSA`nın uygulanabilirliğinin kapsamını 

genişletmektedir (Benzaghta et al., 2013). Araştırıcılar YSA yöntemini, matematik, mühendislik, tıp, ekonomi, 

meteoroloji, psikoloji, nöroloji, mineral arama yerlerinin tahmini, elektriksel ve termal yük tahminleri, uyumlu ve 

robotik kontrol ve birçok diğer konunun çeşitli alanlarında başarılı olarak uygulamışlardır (Bilgili, 2011). 

Bu araştırma, sınırlı sayıda veri kullanılarak referans evapotranspirasyonun belirlenmesi için kullanılan 

yöntemlerden elde edilen sonuçlar ile yapay sinir ağları ile elde edilen sonuçları kıyaslamak amacıyla yapılmıştır. 

MAYERYAL VE YÖNTEMLER 

Materyal 

Bu araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum ve Iğdır 

Meteoroloji istasyonları seçilmiştir. Erzurum Meteoroloji İstasyonu Doğu Anadolu Bölgesi`nde yer alan Erzurum 

Ovası`nda 39º 04' kuzey enleminde ve 41º 25' doğu boylamında konuşlandırılmış olup, denizden yüksekliği 1758 

m`dir. Iğdır Meteoroloji İstasyonu ise Doğu Anadolu Bölgesi`nde yer alan Iğdır Ovası`nda 39º 55' kuzey enleminde ve 

44º 03' doğu boylamında konuşlandırılmış olup, denizden yüksekliği 858 m`dir.  

Her iki istasyonda 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında gözlemlenmiş olan günlük meteorolojik veriler 

kullanılmıştır. Günlük meteorolojik veriler, söz konusu dört yılın ortalaması olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Kullanılan meteorolojik veriler; maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık ve ekstraterrestrial radyasyondur. Her iki 

lokasyonda söz konusu yıllarda gözlemlenmiş olan bazı meteorolojik değerler Çizelge 1`de verilmiştir. 
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Çizelge 1. 2005-2008 yıllarında Erzurum ve Iğdır Meteoroloji İstasyonlarında gözlemlenmiş olan bazı meteorolojik verilere ait aylık ortalama 

değerler 

İstasyon Aylar 
Maks. sıc. 

(°C) 

Min. sıc. 

(°C) 
Ort. nem (%) 

Rüzgâr hızı (m 

s-1) 

Güneşl. süresi 

(h gün-1) 

Ekstraterr. 

rady. (MJ m-2 

gün -1) 

Erzurum 

Ocak -6.9 -16.3 78.4 0.9 2.9 15.66 

Şubat -4.1 -14.5 77.7 1.1 3.5 20.81 

Mart 4.6 -7.5 76.3 1.7 4.2 27.88 

Nisan 11.9 -0.9 72.4 1.7 4.9 35.00 

Mayıs 17.9 2.9 69.2 1.9 7.8 39.73 

Haziran 22.9 5.8 64.1 1.5 10.3 41.73 

Temmuz 27.4 9.8 59.4 1.9 10.8 40.87 

Ağustos 29.2 9.8 57.3 1.9 9.3 37.21 

Eylül 24.0 4.2 58.4 1.4 8.2 31.00 

Ekim 15.8 0.5 71.5 1.4 6.1 23.76 

Kasım 6.9 -5.9 75.1 1.4 4.8 17.34 

Aralık -0.5 -12.0 77.4 0.9 3.6 14.37 

Iğdır 

Ocak -1.9 -11.2 60.8 0.6 1.9 15.15 

Şubat 4.0 -6.0 56.7 0.7 4.5 20.34 

Mart 15.0 2.7 45.2 1.1 5.5 27.53 

Nisan 20.4 8.2 46.3 1.0 5.5 34.82 

Mayıs 24.8 12.1 47.5 1.0 8.2 39.70 

Haziran 30.4 16.7 39.9 1.2 10.4 41.79 

Temmuz 33.5 20.2 38.7 1.1 10.5 40.90 

Ağustos 34.2 20.0 39.5 1.0 9.1 37.11 

Eylül 29.3 14.9 43.1 0.9 8.9 30.73 

Ekim 21.6 8.6 58.0 0.7 6.3 23.34 

Kasım 13.2 0.7 56.0 0.7 4.8 16.85 

Aralık 3.6 -5.5 61.5 0.6 2.7 13.85 

Yöntemler 

Hargreaves Eşitliği 

Hargreaves and Samani (1985), maksimum ve minimum sıcaklıklar ve ektraterrestrial radyasyon 

kullanılarak referans evapotranspirasyonun aşağıda verilmiş olan eşitlikle hesaplanabileceğini belirtmişlerdir. 

    RaTTTortETo 
5.0

minmax8.170023.0                                                           (1) 

Burada; ETo, referans ürün evapotranspirasyonu (mm gün-1); Ra, ekstraterrestrial radyasyon (mm gün-1); 

Tort., Tmax ve Tmin, sırasıyla ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıklarıdır (°C).  

Yapay Sinir Ağları (YSA) 

Bir YSA mimarisi temelde insan beynine benzer olan matematiksel bir yapıdır. Esasen, katman halinde 

düzenlenen birbirine bağlı işlem birimleri beyindeki nöronların düzenlenmelerine benzemektedir (Trajkovic et al., 

2000). Bir YSA, herhangi bir sistemin girdi ve çıktılarını ilişkilendiren karmaşık doğrusal olmayan işlemleri temsil eden 

bir paralel programlama yapısı kullanımı yeteneğine sahip doğrusal olmayan modeldir. YSA kötü tanımlanmış ve az 

anlaşılmış örüntü tanımayla ilgili karmaşık sistemlere uygulandığında, geleneksel istatistik yöntemlerden daha iyi 

çözümler sağlamaktadır (Benzaghta et al., 2013). 

Biyolojik sinir ağlarının sinir hücrelerinden oluşması gibi, YSA`da yapay sinir (YS) hücrelerinden meydana 

gelmektedir. YS hücreleri ayrıca, düğüm, birim ve işlemci eleman olarak da adlandırılmaktadır. Bir YS hücresi genel 

olarak, girdiler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktı olmak üzere beş temel bileşenden 

oluşmaktadır. YS hücrelerinin bir araya gelmesi rastgele değildir. YS hücreleri genellikle birbirleriyle bağlantılı girdi, 

gizli ve çıktı katmanı olmak üzere 3 katman halinde ve her katman içinde birbirine paralel olacak şekilde bir araya 

gelerek ağı oluşturmaktadırlar (Baş, 2006). Bütün işlemci elemanlar, her biri tamamen bir sonraki tabakaya bağlanmış 

olan katmanlar içinde düzenlenir. Aynı katmanın nöronları arasında bağlantı yoktur (Benzaghta et al., 2013). Girdi ve 

çıktı katmanları birer katmandan oluşurken gizli katman birden fazla katmandan oluşabilmektedir (Sözen ve ark., 

2004; Bilgili, 2011). Literatürde ileri beslemeli, radyal tabanlı ve genelleştirilmiş regresyon YSA gibi birçok YSA çeşidi 

vardır.  

Her bir girdi bir bağlantı ağırlığı ile çarpılır. En basit durumda, çıktılar ve sapmalar basit olarak toplanır, daha 

sonra bir sonuç üretmek için bir aktivasyon fonksiyonu vasıtasıyla dönüştürülür ve sonuç olarak çıktı elde edilir. 

Aktivasyon fonksiyonu, transfer fonksiyonu olarak da adlandırılır. Genellikle doğrusal veya doğrusal olmayan cebirsel 
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eşitliklerden oluşan bir transfer fonksiyonu kullanılır. Fonksiyonun seçimi çözülecek probleme bağlıdır. Aktivasyon 

fonksiyonları içerisinde en çok kullanılanlar, sigmoid ve hiperbolik tanjant fonksiyonlarıdır. (Baş, 2006). 

Bir nöron aşağıdaki gibi tanımlanır (Koca ve ark., 2011); 

 



k

i

ijij ywu
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                                                                                                                   (2)                                                                                                                              

Burada; yi, bir girdi sinyali; k, girdi sinyallerinin sayısı; wji, i nöronunu j nöronuna bağlayan sinapsın (işlemci 

elemanlar arasındaki bağlantı ağırlıkları) gücünü temsil eden ağırlık ve uj, çıktı sinyalidir.  

Çıktı (yj) aşağıdaki gibi tanımlanır; 

 
jjj uy                                                                                                                        (3)                                                                                                                          

Burada; φ(.), aktivasyon fonksiyonudur ve θj, ağ çıktısının sıfırdan farklı bir değer almasını sağlayan eşik 

değeridir (Şenkal ve Kuleli, 2009).  

YSA`nın ağırlıklarının belirlenmesi işlemi, öğrenme veya eğitme olarak adlandırılır ve bir matematiksel 

modelin kalibrasyonuna benzemektedir. Dolayısıyla, sinir ağlarının önemli bir konusu öğrenme adımıdır. Temel 

olarak, danışmalı ve danışmasız öğrenme olmak üzere iki çeşit YSA öğrenme modeli vardır. Danışmalı öğrenmede 

girdi, beklenen çıktı ile birlikte ağa sunulur ve ağın beklenen çıktıyı üretmesi için ağırlıklar ayarlanır. Eğer memnun 

edici bir seviyeye ulaşılırsa, eğitim durdurulur ve ağ kararlar yapacak ağırlıkları kullanır (Sözen ve ark., 2004; Bilgili, 

2011). 

Farklı öğrenme algoritmaları vardır. Farklı varyasyonları olan geri-yayılım algoritması popüler bir 

algoritmadır. Geri yayılım algoritması kullanılan bir ağ, ağırlıkların değişmesi ile eğitilir. Geri yayılımlı ağlarda bilgi ileri 

yönde girdi katmanından gizli katmana ve ondan sonra çıktı katmanına işlenir. Geri yayılımlı bir ağın amacı, önceden 

belirlenmiş bir hata fonksiyonunun minimize edilmesi suretiyle, seçilmiş bir doğruluk ile çıktı vektörünün hedef 

değerlerine oldukça yakın çıktı vektörleri üretecek olan optimal ağırlıkları bulmaktır (Bilgili, 2011).  

Bir geri yayılım sinir ağı öğrenme süreci iki prosedürden oluşur. Birincisi, bir ileri besleme işleminde verilerin 

girdi katmanından çıktı katmanına beslenildiği ileri hesaplamadır. Çıktı katmanından alınan tahmin edilmiş çıktı, 

aşağıdaki eşitlikteki gibi kök ortalama karesel hatayı (Root-Mean-Squared Error, RMSE) belirlemek için gözlenmiş çıktı 

değeri ile mukayese edilir  (Benzaghta et al., 2013). 
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Burada; RMSE, kök ortalama karesel hata; Oi, i nci gözlenmiş veri;   , i nci tahmin edilmiş veri ve k, 

gözlemlerin sayısıdır. RMSE`nin birimi, Oi ve   değerlerinin sahip olduğu birimin aynısıdır. 

İkinci olarak, tahmin edilmiş ve gözlenmiş veriler için kök ortalama karesel hatanın hesaplanmasını içeren 

geri hesaplamada tahmin edilmiş çıktı katmanından girdi katmanına ağ vasıtasıyla geri yayılır. Geri hesaplamada 

bağlantıların ağırlıkları Delta öğrenme kuralına göre değiştirilir. Bu kural bir işlemci elemanın tahmin edilmiş çıktısı ve 

gözlenmiş çıktı arasındaki farkı azaltmak için ağırlıkların değiştirildiği bir öğrenme tipi olarak tanımlanır ki bu danışmalı 

bir öğrenme kuralıdır (Benzaghta et al., 2013; Baş, 2006).  

Delta öğrenme kuralı, öğrenme sürecini kontrol etmek için iki parametre kullanır ki bunlar öğrenme oranı 

ve momentum terimidir. Momentum terimi (μ), geçmiş ağırlık değişikliklerine dayalı olarak mevcut ağırlık 

değişikliklerini kontrol ettiği için aşırı derecede önemlidir. Hem momentum terimi hem de öğrenme oranı 0 ile 1 

arasında değişir. Öğrenme oranı genellikle 0.25 ve 0.75 arasındadır. Esas amaç kök ortalama karesel hatayı minimize 

eden bir öğrenme oranı ve momentum terimi seçmektir (Benzaghta et al., 2013; Baş, 2006). 

FAO 56 Penman-Monteith Eşitliği 

Sıcaklık verilerine bağlı olarak ETo`yu tahmin eden yöntemleri kıyaslamak amacıyla kullanılan FAO 56 PM 

eşitliği aşağıda verilmiştir (Allen et al., 1998). 
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Burada; ETo, referans ürün evapotranspirasyonu (mm gün-1); T, yerden 2 m yükseklikteki ortalama hava 

sıcaklığı ( ºC); Rn, bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ m-2 gün-1), G, toprak ısı akısı yoğunluğu (MJ m-2 gün-1); U2 yerden 

2 m yükseklikteki rüzgâr hızı (m s-1); es, doygun buhar basıncı (kPa); ea, gerçek buhar basıncı (kPa); Δ, evaporasyon 

buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa °C-1) ve γ, psikrometrik sabittir (kPa °C-1). 

Yöntemlerin Uygulanması 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum ve Iğdır Meteoroloji İstasyonlarında 2005-2008 yılları arasındaki 4 

yıllık dönemde gözlemlenmiş ortalama günlük meteorolojik veriler eğitim ve test amaçlı kullanılmıştır. 

Değerlendirmeler Erzurum ve Iğdır için ayrı ayrı yapılmıştır ve her iki yer için aynı sayıda veri kullanılmıştır. YSA`nın 

eğitilmesi ve test edilmesi için WINDOWS 7 işletim sistemi ile çalışan bilgisayar ile JMP 7 yazılımı (paket programı) 

kullanılmıştır (SAS, 2007). Kullanılan girdi değişkenleri; ekstraterrestrial radyasyon, maksimum sıcaklık ve minimum 

sıcaklık ve takvim (yılın) günüdür. Çıktı değişkeni ise referans evapotranspirasyondur. Test verileri, JMP 7 yazılımı 

tarafından kullanılan “rastgele alıkoyma (random holdback)” yöntemiyle belirlenmiş ve geriye kalan veriler eğitim 

verisi olarak kullanılmıştır. Her iki lokasyonda da verilerin % 66.67si eğitim için, %33.33`ü ise test için kullanılmıştır 

(SAS, 2007).  

Hidrolojik modellemede çok yaygın kullanılan bir yaklaşım olduğu için, geri yayılımlı öğrenme algoritması 

ile ileri beslemeli YSA, model olarak seçilmiştir (Benzaghta et al., 2013). İleri beslemeli geri yayılımlı sinir ağı 

algoritması öğrenme süreci sırasında bütün eğimlerin hesaplanması için iki geçişli yayılıma (ileri / geri-yayılım) 

sahiptir. İleri geçiş için bir meteorolojik değişkenin aktivasyon paterni beklenen bir çıktıyı üretmek için ağ vasıtasıyla 

yayılır. Her bir meteorolojik değişken (xi), çıktı katmanındaki i nci işlemci elemana beslenmeden önce ara katmandaki 

işlemci elemanlar tarafından ayarlanabilir sabit bir ağırlıkla (wij) çarpılır. Toplama fonksiyonu, hücreye gelen net girdiyi 

hesaplayan fonksiyondur ve genellikle girdilerin (meteorolojik değişkenlerin) kendi ağırlıklarıyla çarpımının toplamı 

olarak aşağıdaki gibi ifade edilir (Baş, 2006).  

iij

k

ij xwS  1
                                                                                                                   (6) 

Ara katmandaki işlemci elemanlar tarafından toplama fonksiyonuna (Sj) bir eşik değer (bj) ilave edildikten 

sonra oluşan net girdi aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Aktivasyon fonksiyonu gelen net girdiyi işleyerek yapay 

sinir hücresinin çıktısını belirler. Aktivasyon (transfer) fonksiyonu çeşitli tiplerde ve genellikle doğrusal olmayan bir 

fonksiyondur. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi YSA`nın verilerine ve neyi öğrenmesinin istendiğine de bağlıdır. 

Aktivasyon fonksiyonu toplama fonksiyonundan gelen net girdiyi dönüştürerek istenilen değerler arasında 

sınırlandırmaktadır.                                                                                                                        

Transfer fonksiyonu olarak, en yaygın olarak kullanılan fonksiyonlardan biri olan sigmoid fonksiyonu 

kullanılmıştır (Benzaghta et al., 2013; Baş, 2006; SAS, 2007). Sigmoid fonksiyonu, ortalaması sıfır (0) ve standart 

sapması bir (1) olan sürekli verileri ölçeklendiren, (S) şekilli aktivasyon (transfer) fonksiyonu olarak bilinen bir destek 

fonksiyonudur. Bu fonksiyon meteorolojik değişkenleri alarak, çıktıları (0-1) aralığı içinde toplamaktadır. Sigmoid 

aktivasyon fonksiyonunun kullanılmasından sonra, j nci ara katmanın çıktısı (Hj) aşağıdaki gibi ifade edilir. 
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Çıktı katmanından çıkan değer (Yk) ise çok değişkenli doğrusal fonksiyon olarak bütün ara katman 

çıktılarının (Hj) ağırlıklandırılarak (bjk) toplanması ve bir eşik değer (ck) ilave edilmesiyle bulunur ve aşağıdaki şekilde 

ifade edilir (SAS, 2007). 
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Sigmoid aktivasyon fonksiyonu, türevi alınabilir, sürekli ve doğrusal olmayan bir fonksiyon olması nedeniyle 

uygulamada en çok kullanılan aktivasyon fonksiyonudur. YS hücresinin çıktısı, aktivasyon fonksiyonu tarafından 

belirlenen çıktı değeridir. Bu değer ya girdi olarak başka bir YS hücresine ya da dış ortama gönderilmektedir. Bir YS 

hücresinin birden fazla girdisi olmasına rağmen tek bir çıktısı vardır (Baş, 2006; SAS, 2007).  

Model üç katmandan oluşmaktadır, bunlar; girdi, gizli ve çıktı katmanlarıdır. YSA modellerinde kullanılan ağ 

yapıları (mimarileri) girdi, gizli ve çıktı katmanlarında kullanılan işlemci eleman (nöron) sayısına göre oluşturulmuştur. 

Girdi katmanındaki işlemci eleman (nöron) sayısı kullanılan değişkenlere göre belirlenmiştir. JMP 7 yazılımı tek bir 

gizli katmana göre uyarlandığı için, gizli katman olarak tek bir katman kullanılmıştır (SAS, 2007). Gizli katmandaki 

nöron sayısı olarak 3-20 arasında farklı değerler kullanılmıştır ve en düşük RMSE ve en yüksek R2 değerlerine sahip 

olan nöron sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Model çalıştırılırken tur sayısı 20, maksimum tekrarlama (iterasyon) 

sayısı ise 50 olarak alınmıştır. Çıktı katmanında ise ETo`ya karşılık gelecek şekilde tek bir nöron kullanılmıştır.  
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Lokasyonlar ayrı ayrı değerlendirilerek ETo tahmin modelleri oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilmiş olan 

Hargreaves eşitliğinde kullanılan meteorolojik değişkenlerin sayısı (maksimum ve minimum sıcaklıklar ve 

ekstraterrestrial radyasyon) göz önünde bulundurularak bir model (YSA 1) oluşturulmuştur. Söz konusu eşitlikte 

kullanılan ekstraterrestrial radyasyon değerleri enlem derecesine dolayısıyla takvim gününe bağlı olarak değiştikleri 

için ekstraterrestrial radyasyon yerine takvim günü konularak ayrı bir model (YSA 2)  oluşturulmuştur. Lokasyonlar 

ayrı olarak değerlendirildiğinden dolayı her iki lokasyonun enlem derecesi değerleri sabit değer olarak kaldığı (sürekli 

değişken olmadığı) için modele dahil edilememiştir. Kullanılan YSA modelleri Çizelge 2`de verilmektedir. Kullanılan 

her iki modelde de giriş katmanında üç değişken kullanıldığı için modelleri oluşturan ağ yapısındaki giriş katmanı 

nöron sayısı 3 olarak alınmıştır. YSA modellerinde kullanılmış olan örnek bir ağ yapısı Şekil 1`de verilmiştir. Beklenen 

değer ile çıktı değeri arasındaki yakınsamayı görmek için, her bir modele ait RMSE ve R2 değerleri kullanılmıştır (Bilgili, 

2011).  

Çizelge 2. ETo`yu belirlemek için kullanılan YSA modelleri 

Kullanılan model Modelde Kullanılan meteorolojik değişkenler 

YSA 1 Maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, ekstraterrestrial radyasyon 

YSA 2 Maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, takvim (yılın) günü 

 

Hargreaves ve FAO 56 PM eşitlikleri ile günlük ETo değerlerinin hesaplanması ve grafiklerin hazırlanması 

için WINDOWS 7 işletim sistemi altında çalışan MS Excel yazılımı kullanılmıştır. 

Değerlendirme Parametreleri 

ETo tahminlerinin değerlendirilmesi için bir kaç parametre düşünülebilir. Bu araştırmada, modelleri ve 

modellere bağlı farklı ağ yapılarını kıyaslamak için istatistiksel kriter olarak yukarıda bahsedilmiş olunan RMSE ve 

determinasyon katsayısı (R2) kullanılmıştır. R2`nin hesaplanması ile ilgili eşitlik aşağıda verilmiştir (Trajkovic and 

Kolakovic, 2009).                                                                                                                
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Burada,  ̅ ve  O ; Pi  ve Oi  için ortalama değerlerdir (i=1, 2,…., k). 

RMSE ve R2 hesaplamaları için MS Excel yazılımı kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞILMASI 

Hargreaves eşitliği ve YSA modellerinden elde edilen değerlere ait istatistiksel sonuçlar Çizelge 3`de 

verilmiştir. Çizelge 3 incelendiğinde, YSA modellerinin daha küçük RMSE değerleri ve daha yüksek R2 değerleri ile 

Hargreaves eşitliğine göre daha iyi bir performans gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, YSA modellerindeki farklı ağ 

yapılarını oluşturan gizli katmandaki nöron sayısı arttıkça RMSE değerlerinin azaldığı, R2 değerlerinin arttığı 

görülmektedir ki bu da gizli katmandaki nöron sayısı arttıkça ağın performansının da arttığını göstermektedir. Ancak, 

oluşturulmuş olan tüm YSA modellerinde gizli katmandaki nöron sayısı en az (3) olan ağ yapısı dahi Hargreaves  

eşitliğinden daha iyi performans göstermiştir. Aynı meteorolojik değişkenleri kullanan yöntemler kıyaslandığında , her 

iki lokasyonda da en yüksek RMSE ve en düşük R2 değerine sahip olan 3-3-1 ağ yapısına sahip olan YSA 1 modeli 

dahi 0.182 ve 0.228 mm gün-1 RMSE ve 0.990 ve 0.986 R2 değerleri ile 0.509 ve 0.577 mm gün-1 RMSE ve 0.983 ve 

0.974 R2 değerlerine sahip Hargreaves eşitliğinden daha iyi performans göstermiştir. Benzer olarak, Trajkovic (2005) 

tarafından yapılan araştırmada da sıcaklık verilerinin kullanıldığı YSA modelinin düzeltilmiş Hargreaves eşitliğinden 

daha iyi performans gösterdiği belirtilmiştir. 
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Şekil 1. YSA modellerinde kullanılan örnek ağ yapısı 

 

Çizelge 3. YSA modellerinde kullanılan ağ yapı ları ve yöntemlerin istatistiksel performansları 

Model Ağ yapısı (*) 
Erzurum Iğdır 

RMSE R2(Eğit.+Test) RMSE R2(Eğit.+Test) 

YSA 1 

3-3-1 0.182 0.990 0.228 0.986 

3-4-1 0.180 0.990 0.221 0.987 

3-5-1 0.179 0.990 0.217 0.987 

3-6-1 0.176 0.991 0.215 0.988 

3-10-1 0.173 0.991 0.209 0.989 

3-12-1 0.173 0.991 0.208 0.989 

3-20-1 0.172 0.992 0.205 0.990 

YSA 2 

3-3-1 0.184 0.990 0.236 0.985 

3-4-1 0.183 0.990 0.227 0.986 

3-5-1 0.180 0.990 0.225 0.987 

3-6-1 0.179 0.990 0.223 0.987 

3-10-1 0.175 0.991 0.215 0.988 

3-12-1 0.177 0.991 0.209 0.989 

3-20-1 0.175 0.991 0.211 0.989 

Hargreaves 

Eşitliği 
- 0.509 0.983 0.577 0.974 

(*) Rakamlar sırasıyla,  girdi, gizli ve çıkış katmanlarındaki nöron sayısını göstermektedir. 

Her iki lokasyonda da, FAO 56 PM ve Hargreaves eşitlikleri ile 3-3-1 ağ yapısına sahip olan YSA 1 ve YSA 2 

modellerinden elde edilen günlük ETo değerleri Şekil 2 ve Şekil 3`de gösterilmiştir. Hargreaves eşitliği ile elde edilen 

ETo değerlerinin FAO 56 PM eşitliği ile elde edilen değerlerden daha yüksek, YSA modelleri ile elde edilen ETo 

değerlerinin ise FAO 56 PM eşitliği ile elde edilen değerler ile hemen hemen aynı olduğu Şekil 2 ve Şekil 3`den 

anlaşılmaktadır. Iğdır Ovası`nda yapılmış olan başka bir araştırmada da Hargreaves eşitliği, FAO 56 PM eşitliğinden 

daha yüksek ETo değerleri vermiştir (Kaya ve ark., 2012). 

Çizelge 3 incelendiğinde, hem YSA modelleri hem de Hargreaves eşitliğinin Erzurum Ovası koşullarında 

Iğdır Ovası koşullarına göre daha iyi performans gösterdikleri anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2. Erzurum Ovası koşulları için farklı yöntemlerle hesaplanmış günlük ETo değerleri 

 

 

Şekil 3. Iğdır Ovası koşulları için farklı yöntemlerle hesaplanmış günlük ETo değerleri 

Bir diğer önemli bulgu ise Hargreaves eşitliğinde kullanılan ekstraterrestrial radyasyon kullanılmaksızın, söz 

konusu bu değişkenin yerine sadece takvim (yılın) günü kullanılarak oluşturulan YSA modellerinin, kıyas olarak 

alınmış olan FAO 56 PM eşitliği ile olan uyumlarının, Hargreaves eşitliğinden daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Bunun 

nedeni ise ekstraterrestrial radyasyon değerlerinin enlem derecesine (dolayısıyla takvim gününe) bağlı olarak 

değişmesidir. Burada asıl önemli olan nokta, ekstraterrestrial radyasyon ve gün uzunluğu değerlerini elde etmek için 

literatüre gereksinim duyulurken, takvim gününün kullanılmasında herhangi bir güçlüğün bulunmamasıdır. 

SONUÇ 

YSA ile referans evapotranspirasyonun belirlenmesi amacıyla, 2005-2008 yıllarında Erzurum ve Iğdır 

Meteoroloji İstasyonlarında gözlemlenmiş ortalama günlük meteorolojik veriler kullanılarak bu araştırma yapılmıştır. 

Yöntem olarak 2 farklı YSA modeli ile Hargreaves eşitliği kullanılmıştır. Söz konusu eşitlik, YSA modellerine göre daha 

yüksek değerler vermiştir. Elde edilen sonuçlara göre YSA modellerinin ikisi de Hargreaves eşitliğinden daha iyi 

performans göstermiştir. Ayrıca, YSA modelleri ile literatüre bağlı kalmaksızın, kolaylıkla elde edilebilecek bilgi ve 

verilerle referans evapotranspirasyonun belirlenebileceği de anlaşılmıştır. Kullanılan yöntemlerin tamamı Erzurum 

Ovası koşullarında Iğdır Ovası koşullarına göre daha iyi performans göstermişlerdir. Sonuç olarak, YSA ile sıcaklık 

verileri kullanılarak elde edilen referans evapotranspirasyonun değerlerinin, Hargreaves eşitliği ile elde edilen 

değerlerden daha güvenilir olduğu ve daha kolaylıkla belirlenebildiği anlaşılmıştır. 
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FARKLI KARIK SULAMA İŞLETİM BİÇİMLERİNİN TOPRAK KAYIPLARINA VE KARIK 

GEOMETRİLERİNE ETKİSİ 

İ. Kürşat ÖZYURT1  Oğuzhan AYDIN1  Mehmet BALÇIN2 

ÖZET 

Araştırma, ardışık karık sulama işletim biçiminin toprak kayıplarına etkisini saptamak amacıyla, 2006-2007 yılları arasında, Tokat-

Kazova’da yürütülmüştür. Farklı karık sulama yöntemleri ile yapılan sulamaların toprak üzerindeki etkilerini belirlemek için eğim ölçümleri, 

sediment ölçümleri ve karık geometri ölçümleri yapılmıştır. En yüksek eğim değeri % 0,22 ile serbest drenajlı karık (SDK) konusunda elde edilirken, 

en düşük eğim değeri; % 0,16 ile  ardışık serbest drenajlı karık (ASDK) konusunda elde edilmiştir. En yüksek sediment değeri serbest drenajlı 

karıklarda 41,13 g/m2 olarak, en düşük sediment değeri ardışık serbest drenajlı karıklarda 1,11 g/m2 olarak saptanmıştır. Karık tabanında biriken silt 

miktarlarının sulama uygulamaları sonunda arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Karık Sulama, Sediment, Eğim, Karık Geometrisi, Toprak Kayıpları 

EFFECT ON DIFFERENT FURROW IRRIGATION METHOD TO SOIL LOSS AND 

FURROW GEOMETRY 

ABSTRACT 

This study was carried out to effect on alternate furrow irrigation to soil loss  and furrow geometry, at Tokat-Kazova, in 2006-2007 

years. For this purpose, soil loss,  sedimentation, slope and furrow geometry were determined. Maximum and minimum slope value were found % 

0,22 as for open fixed furrows and % 0,16 for open alternate furrows.  Maximum and minimum sedimentation were found 41,13 g/m2 as for open 

fixed furrows and 1,11 g/m2 for open alternate furrows. The amount of silt  increased, at the last irrigation.  

Key Words: Furrow Irrigation, Sediment, Slope, Furrow Geometry. Soil Losses 

1. GİRİŞ 

Yüzey sulama yönteminde  suyun toprak yüzeyinden akışı ile araziden uzaklaşması nedeniyle oluşan 

toprak kayıplarının miktarı, arazinin topoğrafik durumu, toprak bünyesi, uygulanan sulama yöntemi ve sulamacının 

tecrübesine bağlı olarak değişmektedir (Güngör ve ark., 1996). Gelişmemiş yüzey sulama yöntemlerinde su 

uygulama randımanı %45-60 arasında değişmektedir. Dikkatli yönetim, su denetiminin sağlanması, kuyruk suyunun 

tekrar kullanımı gibi önlemlerle bu değer, %70-85’e kadar çıkarılabilmektedir (Ley, 1992). İyi bir sulama 

işletmeciliğinde su uygulama randımanının %50-60’tan az olmaması gerektiği belirtilmektedir (Kanber, 1997; Güngör 

ve ark., 1996).   

Aşırı ve bilinçsiz sulama sonucu, toprak aşınımı ve bitki besin maddesi kayıpları oluşur. Su kaynaklarının 

kirlenmesinde bilinçsiz ve aşırı sulama uygulamaları, önemli rol oynamaktadır. Alınabilecek önlemlerle bu tehlikenin 

en aza indirilmesi olasıdır. Uygun sulama yönteminin seçilmesinin yanı sıra, verilecek sulama suyunun debisinin, 

toprak özelliklerine ve arazi eğimine bağlı olarak belirlenmesi ile toprak ve bitki besin maddeleri kayıpları en aza 

indirilebilir ve su kaynaklarının daha az kirlenmesi sağlanabilir.  

Araştırmanın yürütüldüğü Tokat İl’inde karık sulama yöntemi yaygın bir şekilde çiftçiler tarafından 

kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem bilinçli ve tekniğine uygun olarak kullanılmadığı için aşırı su kullanımı ve buna 

bağılı olarak gelişen toprak kayıpları görülmektedir. Bu sorunların giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile yapılan 

bu çalışmada; ardışık ve klasik karık sulama işletim biçimin, toprak kayıplarına ve karık geometrisine etkisi 

araştırılmıştır. En az toprak kaybını sağlayacak, verim açısından sıkıntı oluşturmayacak işletim biçiminin ortaya 

konması için,  suyun toprakta oluşturduğu değişimler analiz edilerek, bulgular sunulmuştur. 
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri arasındaki geçit bölgede yer alan Tokat-Kazova’da 

yürütülmüştür. Sulama suyunun uygulanmasında delikli borular kullanılmıştır. Denemede ADA 95 10 mısır çeşidi 

kullanılmıştır. Denemede yer alan karık parsellerine, sabit debi uygulanmasında debimetre kullanılmıştır. Denemenin 

yapılacağı tarlanın eğimi %0.15’tir.  Karıklara uygulanan debi miktarı delikli boruların çıkışından hacimsel yöntem 

kullanılarak denetlenmiştir . 

2.2. Metot 

2.2.1 Deneme Planı ve Konular 

Deneme, serbest drenajlı karık sulama işletim biçimlerinin alt işletim biçimi olan, ardışık serbest drenajlı 

karık sulama (ASDK) ve serbest drenajlı karık sulama (SDK) konularından oluşmaktadır. Konular yinelemesiz olarak 

uygulanmıştır.  

Ardışık sulamalarda parseller 8 karıktan, sürekli sulamalarda ise parseller 5 karıktan oluşmuştur. Karık 

uzunlukları 150 m,  uygulanan debi 2 L/sn olarak belirlenmiştir (Balçın, 2005).  

2.2.2 Sulama Suyunun Uygulanması 

Sulamalar mısır vejetasyonu dikkate alınarak yapılmıştır. Bitkilere 40-45 cm olduğunda ilk su, tepe püskülü 

döneminde ikinci su ve süt olum döneminde üçüncü su verilmiştir (Günbatılı, 1979). Sulamalarda 0-90 cm toprak 

katmanındaki eksik su miktarı tarla kapasitesine getirilmiştir. Deneme alanında ilk sulama öncesi üç tekerrürlü olarak 

yapılan, tıkalı karık infiltrasyon testi sonucunda elde edilen Kostaikov infiltrasyon parametreleri kullanılarak net 

infiltrasyon  süresi hesaplanmıştır.  

    (Eşitlik 1)   

2.2.3 H Savaklar 

 Sulama anında karık sonundan çıkan su miktarları, H tipi debi ölçüm yapısı (savak) ile ölçülmüştür. 

Söz konusu savaklar Kanber (1997) ve James (1993)’te verilen boyutlara göre imal edilmiştir. Savaklar, serbest 

drenajlı karıklarda karık sonlarına yerleştirilmiştir. Gözlem karığına yerleştirilen savağın, su terazisi kullanılarak yatay 

ve düşey boyutta tesviyeli olması sağlanmıştır. Bu savaktan, her 10 dakikada bir 10 sn süre ile örnek alınmış, hacimsel 

yöntem kullanılarak karık sonlarından çıkan su miktarları ölçülmüştür (Şekil 2.1). 

2.2.4 Karık Boyuna Profillerinin Bulunması 

Karık tabanlarında meydana gelen topoğrafik değişimler, her sulama öncesi ve sonrası ölçülmüştür. Bu 

amaçla karık boyunca 20 m aralıklarla oluşturulan istasyonlar kullanılmıştır.  

Deneme karıkları boyunca oluşturulan istasyonların mira değerleri, her sulama öncesi ve sonrası nivelman 

ile okunarak, karıkların boyuna profilleri çıkarılmıştır. Ayrıca ölçülen bu değerlerden yararlanılarak, karıkların eğimleri 

bulunmuştur. 

2.2.5 Toprak Kayıplarının Belirlenmesi 

Karık sonundan yüzey akışla çıkan sudaki silt miktarını belirlemek amacıyla örnekler alınmıştır (Şekil 2.1). 

Örnekler, depolama aşamasında, başlangıçta sık aralıklarla daha sonra daha seyrek, olarak alınmıştır. Örnekleme 

işlemi, çekilme aşamasının sonunda tamamlanmıştır. Yüzey akışla çıkan su örneğindeki silt miktarı, toplam örnek 

hacmine oranlanarak saptanmıştır (DSİ, 1981). Sulama suyundaki silt miktarı çok az (0.01 g/l) olduğu için 

hesaplamalarda ihmal edilmiştir (Önder, 1994; Öztürk ve ark., 1989). Toplam silt miktarının hesaplanmasında, yamuk 

kuralına benzer bir yöntem izlenmiştir. Bu amaçla kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir (Önder, 1994). 

   (Eşitlik 2)     

Eşitlikte; Si , silt miktarı, kg/m3; q0i, siltasyon ölçümü yapıldığı andaki yüzey akış debisi, L/dak; q0i-1, siltasyon 

ölçümü yapıldığı andan bir önce ölçülen yüzey akış debisi, L/dak;  ti , siltasyon örnekleme zamanı, dak; i, ölçüm 

sayısı; Sic, silt konsantrasyonu, g/L; L , karık uzunluğu, m. 
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2.2.6 Karık Geometrilerinin Belirlenmesi 

Şekil 2.1.  Serbest drenajlı karık sulama uygulaması 

Deneme karıklarının her sulama öncesi ve sonrası karık geometrileri rillmetre adı verilen profilmetreler 

kullanılarak belirlenmiştir  (Walker ve Skogerboe, 1987). Bunun için 80 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğindeki 

latanın üzerine 5 cm’de bir olmak üzere delikler açılmıştır. Profilmetre ayaklarının uzunluğu 50 cm’dir.  Profilmetreler 

ölçüm yapılacak yerlere bir düzeç vasıtasıyla yerleştirilmiştir. Ölçümlerde 60 cm uzunluğunda ve 10 mm çapında, 

mm bazında ölçeklendirilmiş çubuklardan yararlanılmıştır. Açılan deliklerden karık içine sarkıtılan ölçekli çubuklar 

kullanılarak karık profilleri çıkarılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Karık Boyuna Profiller 

Karıklarda yapılan eğim ölçümleri neticesinde elde edilen değerler kullanılarak karık boyu profiller 

oluşturulmuştur. Elde edilen grafikler 2007 yılı için Şekil 3.1’de, 2006 yılı için Şekil 3.2’de verilmiştir. Grafiklerde 

verilen yükseklik ve karık uzunluğu değerleri metre (m) olarak verilmiştir.  

Serbest drenajlı karık (SDK) 2007 yılı sulamalarında, sulama öncesi yapılan ölçümlerde %0,19 olan karık 

eğimi, 3. Sulama sonrasında %0,22 olarak tespit edilmiştir. 2006 sulamalarında ise sulama öncesinde %0,16 olan 

karık eğimi 3. Sulama sonrasında 0,18 olarak ölçülmüştür. 

Ardışık serbest drenajlı karık (ASDK) 2007 yılı birinci uygulama sulamalarında, %0,17 olarak ölçülen karık 

eğimi 2. Sulama sonrasında %0,20 ve ikinci sulama uygulaması öncesi %0,16 olarak ölçülen karık eğimi ise sulama 

sonrasında %0,18 olarak tespit edilmiştir.  

Ardışık serbest drenajlı karık (ASDK) 2006 yılı birinci uygulama sulamalarında, %0,17 olarak ölçülen karık 

eğimi 2. Sulama sonrasında %0,18, ikinci sulama uygulaması öncesi %0,18 olarak ölçülen karık eğimi ise sulama 

sonrasında %0,20 olarak saptanmıştır. 

Şekillerde gösterilen boyun profillere göre, deneme karıklarında türdeş olmayan eğimler olduğu 

anlaşılmaktadır. Serbest drenajlı karık sulamalarında suyun karık sonuna ulaşması ve bir süre akıtılması nedeni ile 

oluşan erozyon sonucunda eğimde düzenli artışlar olmuş ve bu artışlar oluşturulan grafiklerde de açıkça 

görülmüştür.   

Serbest drenajlı karık uygulamaları değerlendirildiğinde, fazla sulama yapıldığında eğimin doğru orantılı 

olarak arttığı görülmektedir. Sulama sayısının artması ile eğim artışının doğru orantıda olması siltasyonun eğime olan 

etkisini ortaya koymaktadır. Kanber ve ark. (1996),   Önder (1994) ve Balçın (2005) yapmış oldukları araştırmalarda 

benzer sonuçlar elde etmişlerdir.   
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Şekil 3.1. Karık boyu profiller (2007) 
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Şekil 3.2. Karık boyu profiller (2006) 

3.2. Sediment Kayıpları 

Serbest drenajlı konularda, yüzey akış sularında ölçülen sediment miktarları, Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi, bitişik sulanan karıklarda (SDK) en fazla sediment kaybı (43.17 g/m2) meydana gelmiştir.  

En az sediment kaybı ise (1.11 g/m2 ) ardışık sulanan karıklarda (ASDK) meydana gelmiştir.  
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Çizelge 3.1. Konuların Sediment Kayıpları (g/m2) 

Konular 
Uygulama No (Ölçüm Ortalamaları) Ortalama 

(g/m²) 
1. Sulama (g/m²) 2. Sulama (g/m²) 3. Sulama (g/m²) 

SDK 2006 41.13 43.17 8.18 30.82 

ASDK 2006 7.80 21.19 2.15 10.38 

SDK 2007 3.60 5.35 12.60 7.18 

ASDK 2007 1.11 1.52 1.55 1.39 

Her iki yıl değerlendirildiğinde; birinci yıl sulama mevsimi boyunca azalan bir siltasyon gözlenmiştir. İlk 

sulamalarda siltasyon yüksek olurken son sulamalarda düşük olmuştur. Bunun sebebi, toprağın mevsim başında 

furda yapıda ve aşınıma fazla duyarlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir (Trout ve Neibling, 1993). İkinci yıl debide 

yapılan değişikler sonucu artan bir seyir gözlenmiştir. İlk sulamalarda siltasyon düşük iken son sulamalarda siltasyon 

artmıştır. Önder (1994), ilk yıl sonuçlarına göre artan ve azalan, ikinci yıl uygulamasında ise azalan sediment verimi 

elde etmiş, bu ayrımları; yıllar arasındaki farklı uygulamalara ve karık eğimindeki farklılıklara bağlamıştır. 

Fornstorm ve Borelli (1984), toprak kayıplarını karık tipi, karık uzunluğu, karık eğimi, akış miktarı, toprak 

yapısı ve yüzey akış miktarına bağlı olarak 0-75,7 ton/da, Borelli ve ark. (1986) %0.5 eğimli tarlalarda 0.25-10 

ton/da/yıl olarak saptamışlardır. Araştırma sonucundan elde edilen sediment kayıplarının, değinilen değerlerin alt 

sınırına daha yakın olduğu görülmektedir. Bu durum, karık eğiminin düşük olması ve sulama sayısının azlığına 

bağlanabilir. 

3.3. Karık Geometrileri 

Sulama uygulaması öncesi ve sonrası 20, 60, 100, 140. metrelerine yerleştirilen rillmetreler vasıtasıyla karık 

geometrisindeki değişimler belirlenmiştir. Deneme konularının 2006 yılı grafikleri Şekil 3.3’de 2007 yılı grafikleri ise 

Şekil 3.4’de verilmiştir.  

Şekillerde karık uzunluğu m, karık genişliği ve yüksekliği cm olarak verilmiştir. Şekillerden de görüleceği gibi 

karık tabanlarında farklı miktarlarda silt yığılması nedeni ile ilk sulamadan itibaren karık şekillerinde bozulmalar 

başlamıştır. 

 

Şekil 3.3. Profilmetre okuma grafikleri (2006) 
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Karık başlarında şekil bozukluğu daha fazla olmuştur. Sulama öncesi V şeklinde olan karık geometrileri, 

sulama mevsimi sonunda yamuk şekline ve U şekline dönüşmüştür. Özellikle, karık başlarında düz bir taban 

oluşturarak yamuk görünümü almıştır. Karıklarda sulamalardan sonra görülen bu şekil değişimi, birçok araştırmacı 

tarafından doğrulanmıştır. Bu durum, karık şevlerinden karık tabanlarına toprağın aşınıp taşınmasından dolayı 

meydana gelmiştir. Balçın (2005), Kay (1993), Walker (1989), Fangmeier ve Ramsey (1978), Hunsaker ve ark. (1999), 

Önder (1994), Kanber ve ark. (1996), Öztürk ve ark. (1989) karık geometrisindeki değişim konusunda benzer 

sonuçlara ulaşmışlardır.  

 

Şekil 3.4. Profilmetre okuma grafikleri (2007) 

4. SONUÇ 

Ardışık karık sulama işletim biçiminde, bir karık sulanıp yanındaki karık sulanmadığı için, sürekli karık 

sulamalara göre daha az su verilmekte ve bununla doğru orantılı olarak sulama ile oluşan toprak kayıpları en az 

düzeye indirilmektedir. Denemede ele alınan konularda, sürekli sulanan karıkların, ardışık olarak sulanan karıklara 

göre 3-4 misli toprak kayıplarına neden olduğu saptanmıştır.  

Ardışık karık sulama işletim biçiminin bir diğer avantajı ise karık şekillerinde oluşan bozulmaların daha az 

düzeyde oluşmasıdır. Sürekli aynı karık sulandığında, suyun toprak üzerinde olan aşındırıcı etkisi ile karık şekilleri 

bozulmakta ve bu durumlarda sulamalar zorlaşmaktadır. Suyun her sulamada farklı karığa verilmesi, şekil 

bozukluklarını azaltmakta ve karık sulama açısından işletim kolaylığı getirmektedir. 

Sonuç olarak toprak kayıplarını azaltması ve karık sulamada işletim kolaylığı sağlaması gibi avantajları 

nedeniyle ardışık karık sulama işletim biçimi önerilebilir. 
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GAP BÖLGESİ’NDE SULAMANIN BEKLENEN EKONOMİK ETKİSİ İLE SULAMA 

YÖNETİMİNİN İSPANYA UYGULAMALARI İLE KIYASLANMASI 

Öner ÇETİN1  Neşe ÜZEN1  Songül KURT2 

ÖZET 

Sulama tarımda verimi ve toplam üretimi artırmada en önemli girdilerin başında gelir. Bu nedenle ülkeler ve ülkemiz sulama 

yatırımlarına büyük önem vermişlerdir. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ismi ile anılan başta sulama 

olmak üzere entegre bir bölgesel kalkınma projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında sulama sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde 

kuru tarımda hektara 850 TL gayri safi zirai gelir elde edilirken sulu tarımda ise bu rakam 5570 TL’dir. GAP bölgesinde sulamaya açılan alanlarda 

yüksek verim ve üretim elde edilmesine rağmen, sulamanın diğer sektörlere olan itici gücü ekonomik olarak istenen düzeyde olamamıştır. Buna 

etken fiziki yatırımların hızla yapılmasına rağmen know-how olarak adlandırılan teknik bilgi ve beceriler konusunda beklenen yatırımlar ve/veya 

gelişmeler aynı hızda olamamıştır. Bu durum sulama yönetimin etkinliği ile de yakın ilişkilidir. Buna bağlı olarak, benzer yapı ve iklim kuşağına sahip 

İspanya örneği ile GAP bölgesi sulama yönetimi kıyaslandığında, İspanya’da özellikle derin kuyu sulamalarında hektara 5000 m3 sulama suyu 

miktarına kadar enerji girdisi desteği verilmekte bu miktarı aşan çiftçiler herhangi bir destek alamamaktadır. Sulama suyu kullanımında kota 

uygulaması cezai müeyyidesi ile ödünsüz uygulanmaktadır. Bu makalede, GAP Bölgesi için sulamaların mevcut  bölgesel ekonomik ve beklenen 

getirisi, sulama yönetimi ve çevresel sorunlar tartışılarak İspanya örneğinde  kıyaslamalar yapılmış ve çözüm önerileri tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: ekonomik getiri,  GAP,  know-how,  sulama, sulama yönetimi 

EXPECTED ECONOMICAL IMPACTS OF IRRIGATION IN GAP REGION AND 

COMPARISON OF IRRIGATION MANAGEMENT WITH SPAIN APPLICATIONS 

ABSTRACT 

Irrigation is one of the most important inputs for agriculture. For this, Turkey and other countries have  considered the importance of 

the irrigation investments. In Turkey, an integrated development project as called GAP in Southeastern Anatolia Region has been implemented. 

One of the most important components of this project is irrigation. Irrigated agriculture in Turkey provides gross income of 5570 TL per ha while it 

is only 850 TL under the dry farming conditions. Although higher yield and higher production have been obtianed by means of irrigation in GAP 

Region,  expected impacts of it on the other sectors could not occured. Because investments on technology and new crops called as “know-how” 

could not be realized as well as pysical investments. This affects directly the sustainability and efficient of irrigation. On the other hand, irrigation 

management is one of these issues. Connecting this issue, Comparing to the irrigation management in Spain and GAP Region in Tukey, a coata on 

amount of irrigation water use for the farmers has been implemented in Spain. The farmers using amount of irrigation water up to 5000 m3/ha 

could get an subvantion for energy imputs. Otherwise, the farmers could not get any subvention and they can face some penalties. In this article, 

existing and expected incomes/benefits of irrigations in GAP Region, irrigation management and other issues are discussed and compared some 

applications on irrigation in Spain.  

Key words: irrigation, GAP, economical income, know-how, irrigation management 

1. GİRİŞ 

Sulama tarımsal üretimde verimi artıran en önemli uygulama ve girdilerden birisidir. Sulama yalnız verimi ve 

tarımsal üretimi artırmak için değil, aynı zamanda işsizliğin azaltılmasında, toprak ve çevreye olan olumlu etkilerinin 

sağlanması yanında dolaylı olarak ulusal güvenlik gibi çok geniş amaç ve katkıları vardır.  Bu nedenle ülkeler kuru 

tarım alanlarından sulu tarıma geçmek için önemli  düzeyde yatırım yapmaktadırlar.  

Ülkemizde ise sulama yatırımlarına ayrı bir önem verilmiştir. Sulama iklim, toprak ve yetiştirilen bitki tür ve 

çeşidine bağlı olarak verimi kuru tarıma göre 1-5 kat arasında artırabilmektedir. Bu durum ise, başta çiftçiler olmak 

üzere bölge ve ulusal gelirin artmasına dolayısıyla bölge ve ülke refahının artışına neden olmaktadır. Sulama ile 

birlikte gelirin artması diğer sektörlere (sanayi, tarımsal sanayi, ulaşım, hizmet, eğitim) de itici bir güç 

oluşturabilmektedir.  

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ismi ile anılan başta sulama 

olmak üzere entegre bir bölgesel kalkınma projesi uygulanmaktadır. Bu projenin en önemli iki ayağından birisi 

sulama diğer ise enerji yatırımlarıdır. GAP Master Planı’na göre, GAP’ın temel stratejileri, sulama, şehir ve endüstriyel 

ihtiyaçlar için su ve arazi kaynaklarının geliştirilmesi, bitki deseni, tarımsal uygulamalar ve iyi çiftlik yönetimi için 
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arazilerin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayi ile bölgesel üretim kaynaklarının geliştirilmesi, bölge insan kaynaklarını 

geliştirerek hizmet sektörünün ve şehir altyapılarının gelişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. 

(Anonymous, 2011a) Bu bağlamda, GAP yalnız bölgesel değil aynı zamanda ulusal bazda önemli bir kalkınma 

projesidir. GAP’ın en önemli ayağı olan Atatürk Barajı, uluslararası arenada, büyük barajlar yapımı ve buna bağlı olarak  

sulama ve enerji getirisi esas alınarak bölgeye kısa sürede doğrudan yüksek ekonomik katkısı nadir olan projelerden 

birisi olarak gösterilmektedir.  

Öte yandan, sulama yarımlarının etkinliği ve gereken ekonomik katkıyı sağlaması ile toprak ve su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından sulama yönetimi son derece önemlidir. Bu makalede, GAP 

Projesinden beklenen ekonomik gelir ve mevcut durum ile sulama yönetimi bakımından İspanya örneği 

karşılaştırılarak tartışılmıştır.  

2. GAP PROJESİ VE EKONOMİK BEKLENTİLER 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Dicle ve Fırat havzalarını içine alan, toplam 32 Milyar Dolar bütçeli, 

bölgesel bir kalkınma projesidir. Enerji ve sulama sektörü ve bunlara bağlı olarak da, ekonomik, çevresel, kültürel, 

sosyal ve insan kaynaklarının geliştirilmesi de peojenin amaçları arasındadır. GAP Bölgesi, ülke toplam alanının 

yaklaşık % 10’luk bir alanını kapsamakta, 27 milyar kWh enerji üretimi ve 1,7  milyon ha’dan fazla alanın sulamaya 

açılması hedeflenmiştir.  Bu kapsamda 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali yapımı gerçekleştirilecektir. Böylece, 

sulanan alan % 2,9’dan % 22,8’e yükselecek, kuru tarım ise % 34,3’den % 10’a azalacaktır (Anonymous, 2011a). 

GAP Bölgesi’nde Fırat ve Dicle havzalarında toplam 272 972 ha alan sulamaya açılmış olup 99 518 ha’lık 

alanın da halen sulama şebeke inşaatı devam etmektedir. GAP’ın sulama projeleri tamamlandığında, şimdiye kadar 

Türkiye’de devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan sulamaya açılmış olacaktır. Fiziki gerçekleşme 

açısından, sulama projelerinin % 15’i işletmede, % 6’sı inşaat halinde, % 79’u ise planlama aşamasındadır 

(Anonymous, 2011b).   

GAP'ın Türkiye açısından önemi hidroelektrik ve sulamalardan ileri gelen gelir artışının yanı sıra Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nin kalkınmada istenilen düzeyde olmaması göz önünde tutularak hükümetin bu yönde bölge 

nüfusunun hayat standartlarını belirgin bir biçimde yükselterek bölgede refahın ve istikrarın sağlanması adına katkı ve 

önemi büyüktür  (Anonymous, 1989).   

Kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğinde, verim ve üretim artışına paralel olarak çiftçilerin net gelirinde 

önemli  bir artış meydan gelmektedir. Ülkemizde kuru tarımda hektara 850 TL gayri safi zirai gelir elde edilirken sulu 

tarımda ise bu rakam 5570 TL’dir (DSİ, 2013). Buna göre ülkemizde sulamanın ekonomik getirisinin ne kadar yüksek 

ve önemli olduğu görülmektedir.  

GAP Bölgesi’nde, 1985 ile 2005 yılları karşılaştırıldığında, GAP ile bölge mevcut gayri safi milli hasıla 

(GSMH)’sı 5 kata yakın artmıştır. Aynı periyotta, tarımın bölge ekonomisindeki düzeyi % 40’tan % 23’e düşmüştür. 

Buna karşın, sanayinin ekonomideki düzeyi  % 16’dan % 24’e, hizmet sektörünün ise % 44’den % 53’e yükselmiştir. 

GAP’ın tamamlanması ile, yıllık 2.1 milyar Dolar tarımsal, 2.2 milyar Dolar enerji geliri sağlanmış olacaktır. Böylece 

ulusal ekonomiye toplam 4.3 milyar Dolar katkı sağlanmış olacaktır.  (Demir ve ark., 2008). Örneğin, 1990 yılında 

bölgesel üretim değeri 4.514 milyar TL iken 2001 yılında bu değer 6.077 TL’ye yükselmiştir. Bölgedeki kişi başına 

düşen GSMH GAP’tan önce 596 Dolar iken 2008 yılında ise bu rakam 1241 Dolar olmuştur. Günümüzde ise bu 

rakamın daha da yükseldiği bir gerçektir. Bu durum ise GAP’ın dolayısıyla enerji ve sulama yatırımlarının bölge 

ekonomisi ve kalkınmasında ne derece önemli olduğunu göstermektedir (Anonymous, 2011b).    

Yukarıdaki veri ve açıklamalar sulama yatırımlarının ekonomik getirisi ve bölgeye olan ekonomik anlamda 

olumlu yönlerini ortaya koymaktadır. Ancak, yapılan bir yatırımın uzun vadeli ekonomik getirisi veya etkisi, bu 

yatırımlarla birlikte know-how olarak adlandırılan teknik bilgi, yeni teknoloji ve metodlar konusunda da yatırımların 

yapılması gerekir. Ancak bu durumda, yapılan sulama yatırımlarının beklenen etkisi daha yüksek olacaktır. Her ne 

kadar GAP ile bölgede önemli düzeyde gelir artışı sağlansa da, ne yazık ki know-how yeteri düzeyde gelişmediği veya 

bu konuda yeterli yatırım yapılmadığı için, sulama ile yalnız ürün çeşitliği ve verim artışı dışında çok fazla teknolojik 

gelişmelerin sağlanamadığı belirtilmektedir (Anonymous, 2013). Şekil 1’de GAP kapsamındaki Şanlıurfa’da sulama ile 

halen birim alandan sağlanan üretim (gelir) düzeyi ile know-how olması durumunda sağlanacak üretim (gelir) 

karşılaştırılmıştır. Buna göre know-how olması durumda uzun vadede sulamanın birim alandan getirisi  daha 

yüksektir. Buna göre yalnızca fiziki yatırımların yapılması uzun vadede sulamanın diğer sektörlere olan itici gücünü 

azaltmaktadır.  
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3. ÜLKEMİZDE SULAMA YÖNETİMİ  

Türkiye’de devlet tarafından inşa edilen büyük sulama şebekelerinin bakım-onarım ve işletimi 1990’lı yılların 

ortalarına kadar doğrudan yalnızca Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmıştır. Ülkemizde sulama şebekelerinin 

doğrudan devlet tarafından yönetilip işletildiği yıllarda ve durumda, şebekeler çiftçiler tarafından fazla 

sahiplenmemiştir. Bu durum şebekelerin fiziki bakım-onarım sıkıntısını artırmış, bakım-onarım masrafları her yıl 

artarak ulusal bütçede sıkıntı yaratmıştır. Belirtilen yıllarda, Devlet sulama şebekelerinde işletme-bakım masraflarının 

% 73’ü personel, enerji ve ulaşım masraflarına gitmiştir. Yaklaşık yılda 60000-70000 ha alanın sulamaya açılması, 

gittikçe azalan personel, ekipman ve bütçe nedeniyle bakım-onarım düzeyi daha da düşmüştür. O zaman 

koşullarında, mevcut yasalara göre, kullanıcıların sulama ücretlerini geciktirmesi % 10 faizle tahsil edilmesi, bu durum 

yüksek enflasyon durumunda geç ödemeyi teşvik etmiş,  ve ülke bazında toplanan ücret oranı ise yaklaşık % 42 gibi 

düşük düzeyde kalmıştır. Belirtilen bu olumsuzluklar ve zorluklar göz önüne alındığında, özellikle 1990 başlarında 

dünyada da güncel hale gelen sulama şebekelerinin kullanıcılara devri ülkemizde de 1993 yılından itibaren hız 

kazanmıştır. Bu amaçla devletin teknik bilgi destek ve yardımıyla  “Sulama Birlikleri”  kurulmuştur. Bu birliklere 

öncelikle sorunsuz ve ekonomik getirisi fazla olan şebekeler kolaylıkla devredilmiştir (Çetin ve ark., 2001) . 

Dünyada, başta A.B.D., Avustralya, Fransa ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde sulama sistemleri özerk ya da 

özel kuruluşlarca işletilmekte, yönetimdeki başarının nedeni olarak da, yönetimin kullanıcıların oluşturduğu 

kuruluşlar tarafından yapılmasıdır. Filipinler, Nijerya, Pakistan, Hindistan, Endenozya, Meksika gibi ülkelerde sulama 

sistemlerin çoğu kullanıcıların oluşturduğu birlikler ya da organizasyonlarca yapılmaktadır. Bu oluşum çoğu zaman 

Dünya Bankası ve Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü’nce (IIMI) de desteklenmiştir(Çakmak ve ark., 1995). 

Ülkemizde sulama şebekelerinin yönetimi (bakım-onarım ve işletme) halen “Sulama Birlikleri” eliyle 

yapılmaktadır. Ancak, kimi çok başarılı ve güçlü “Sulama Birlikleri” olsa da, halen sulama ücretlerini toplayamayan, 

şebekelerde yeterli bakım-onarım yapamayan ve iyi yönetilemeyen çok sayıda Sulama Birlikleri de vardır.  Bunun 

bazı teknik nedenleri (şebekede sistem yetersizliği, su azlığı, topografya v.b) olmakla birlikte, sulama şebekesinin 

bulunduğu bölgenin ekonomik, kültürel ve  politik nedenler de önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla sulama 

birliklerinin teknik ve kurumsal yönden daha etkin çalışmasını sağlayacak 6172 sayılı “Sulama Birlikleri Yasası”  

çıkarılmış ve Eylül-2012 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Ayrıca ülkemizde temel sorun tarlaya verilen suyun ölçülmemesi nedeniyle aşırı su kullanımının önüne 

geçilememiş olması da ayrı bir sorundur. Ayrıca kanal ve tarla su kayıpları göz önüne alındığında kaynaktan saptırılan 

su miktarı yaklaşık 10000 m3/ha’ın üzerindedir. Bu ise oldukça fazla sulama suyu kullanımı demektir. Bu ise, aşırı 

yüzey akış, erozyon, drenaj, tuzluluk ve alkalilik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda, basınçlı 

sulama sistemlerinin yaygınlaşması (toplam sulanan alanlarda bu oran tahminen % 20’yi geçmiştir) ve DSİ’nin açık 

kanal sulama sisteminden vazgeçmesi sulama yönetiminin etkin uygulanması bakımından önemli  gelişmelerdir.   
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4. SULAMA YÖNETİMİ BAKIMINDAN İSPANYA ÖRNEĞİ  

Ülkemizdeki sulama yönetiminin daha etkin olarak uygulanması, diğer ülkelerdeki iyi uygulamalardan 

yararlanmak ve kıyaslamak için İspanya’nın bazı bölgelerindeki kimi uygulama örnekleri verilmiştir.  

İspanya’da su ve sulama yönetimi havza bazında oluşturulan yönetimler tarafından idare edilmektedir. Su 

kullanımını etkileyen herhangi bir konuda,  Havza Yönetim İdaresinden izin alınması gerekmektedir. Su kullanımı 

konusunda izin (ruhsat) Havza Yönetimi’nce verilmektedir. Bu hususta Havza Yönetimi kamu yararı olacak şekilde 

Bakanlık tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.  Ayrıca, havza içerisinde, bölgenin 

değişik noktalarında oluşturulan meteorolojik istasyonlar sayesinde iklim bilgileri ve özellikle de muhtemel taşkın 

durumları da anında merkeze iletilmekte ve bu bilgiler cep telefonu, internet ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla 

ilgililere aktırılmaktadır. Havza yönetiminin İdari, Planlama ve Karar (hüküm) birimlerinden oluşmakta, suyun yönetimi 

su yasası, su yönetmelikleri ve havza kuralları çerçevesinde yürütülmekte, “Su Konseyleri”nde ise sivil toplum 

örgütleri de  yer almaktadır.  

Bölgedeki Sulama Birliklerinin kuruluş tarihinin oldukça eskiye dayanmakta olup, gerçekte günümüzdeki 

uygulamalara benzer şekilde yaklaşık 1000 yıldır bu örgütlerin var olduğu, dolayısıyla sulama ile ilgili bazı kuralların 

sözlü olarak yerleşik devam ettiği (günümüzde örfi uygulama olarak tanımlanabilir) ve taraflar arasında kabul 

görmüştür.  Olası sulama faaliyetleri ile ilgili olarak oluşacak bir sorun, öncelikle sulama birliği yönetimi tarafından 

değerlendirilerek sonuca bağlanmaktadır. Alınan karara itiraz olması halinde konu sulama jüri heyetine intikal ederek 

karara bağlanır. Jüri heyeti tarafından verilen kararlar Havza İdaresine aktarılmadan sulama konusunda uzman 

mahkemelere gönderilir ve orada karara bağlanır.  Bu mahkemeler tarafından verilen kararlar hukuki olarak 

bağlayıcılıkları kesindir. 

Örnek olarak, İspanya’daki Jucar Havza Yönetiminin bütçesinin %  60’ ı yatırım harcamaları, % 16 personel 

giderleri ve % 24 ise diğer giderlere ayrılmaktadır.  Bu bütçenin bir kısmı merkezi hükümet bir kısmı da su kullanıcı 

gelirlerinden oluşturulmuştur. Havza İdaresi sorumluluk alanında yaklaşık 42000 ha lık bir alan bulunmaktadır. 

Bölgedeki sulama alanları büyük oranda yer altı suyu ile sulanmakta, dolayısıyla önemli bir enerji maliyeti meydana 

gelmektedir. Bu alanların sulanmasında % 60 oranında yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılmaktadır. 

Ancak son yıllarda sulamada geri dönüşümlü sular da kullanılmaktadır. Bölgedeki bitki deseninin ise büyük oranda 

narenciye olmakla birlikte buğday, sebze ve yem bitkileri gibi bitkilerden oluşmaktadır. Şehir suyunun da yaklaşık % 

25’lik kısmı arıtılarak tekrar sulama kullanılmaktadır (Estrela, 2012).  

Ayrıca bazı sulama birliklerinde (La Mancha Merkez Sulama Birliği gibi) uzaktan algılama sayesinde bitki 

büyüme gelişimleri kontrol edilerek bitki sulama suyu ihtiyacı belirlenebilmektedir.  Bu kapsamda, Entegre Çiftlik 

Danışma Servisi ve Entegre Kuraklık Yönetimi servisi bulunmaktadır.  

Ayrıca enerji maliyetlerinin artması  ve yeraltı su varlığının giderek azalması nedeniyle her çiftçi için bir su 

kullanım kotasının oluşturularak, su kullanımı disipline edilmiştir. Bölgede bulunan araştırma enstitülerince, 

enstitüdeki teknik elemanların çiftçilere ve sulama birliklerine tarımsal faaliyetler konularında danışmanlık hizmetleri 

verilmektedir.   

Basınçlı sulama sistemlerinin uygulandığı, ve derin kuyuların ağırlıkta olduğu bölgelerde,  sulama 

yönetiminde, 5000 m3/ha’a kadar  sulama suyu kullanımına   kadar kullanılan elektriğe destek verilmektedir. Bu 

kotanın  (5000 m3/ha) üzerinde sulama suyu kullanımında ise destek verilmemektedir.  Bu durum ise, kuyularda 

kullanılan suyun hacimsel olarak sürekli ölçüldüğü ve kontrol altında olduğu için yapılabilmektedir. Bu ise, su 

kaynakları için uzaktan algılama ile her kuyudan çekilen su kontrol edilerek yapılabilmektedir (Gonzalez, 2012).  

Kuraklık ve su sıkıntısında çiftçiye az su verilerek tüm alanını sulamak veya normal koşullardaki gibi su 

vererek sulanan alanı azaltmak (bir kısım alanı sulamamak gibi) veya ürün deseninde değişiklik gibi alternatif 

çözümler tamamen çiftçinin kendisine bırakılmaktadır.  

Ayrıca tarımsal ürünlerde sübvansiyon uygulamalarının bu bölgede de devam ettiği kuru tarımda 90, sulu 

tarımda ise 120 Euro/ha/yıl olarak uygulanmaktadır.   

5. ISPANYA İLE ÜLKEMİZ SULAMA YÖNETİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

İspanya’nın bazı bölgelerinde tarımsal su kaynakları açısından çok zengin olmayıp, sulama suyu ihtiyacı 

büyük oranda yer altından (aküfer) karşılanmaktadır. Bu nedenle de kısıtlı olan yeraltındaki suyun çekilmesi için bir 

enerji maliyeti oluşturduğu, dolayısıyla tarımda sürdürülebilirlik için bu suyun disipline edilmesi gerçeği ilgili tüm 

taraflar arasında kabul görmüş ve sulama suyu miktarı bakımından bir kota sistemi uygulanmaya konulmuştur. 

Bilimsel olarak yer altı ve yer üstü suları ile ilgili yapılan çalışmalar esas alınarak, aküferler ve havzalar arasındaki su 

geçişleri bile hesaplanarak, havzalar arasındaki su nakil veya transferinde dikkate alınmaktadır. Bu da, kaynakların 

hem etkin kullanımı hem de adilane bir su dağıtımının yapılması bakımından önemli görülmektedir. Bu açıklamalar 
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ışığında ülkemiz de bütünsel havza su yönetimi yaklaşımı ve uygulaması bir an evvel yapılması gerekmektedir. Bu 

durum artık ülkemizde de kabul görmeye başlamış ve kimi planlamalar yapılmaktadır.  

İspanya’da su kaynaklarının sınırsız olmayacağı gerçeği anlaşılınca ülke genelinde bir su kullanım politikası 

oluşturulmuştur. Ülkemiz ile karşılaştırıldığında su disiplini ve sulama yöntemleri konusunda daha titiz oldukları 

görülmektedir. Büyük oranda yağmurlama ve damla sulama yöntemleri yaygındır. Ayrıca uydu destekli veriler 

kullanılarak sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi gibi konularda teknolojiden daha iyi yararlandıkları ve yakın 

zamanda kuyu bazında ne kadar enerji sarfiyatı yapılacağı konusunda çalışmalar bulunmaktadır.  

Diğer bir önemli bir konu ise, yıllık sulama suyu kullanım miktarıdır. Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı 

üzere, sulama suyu hacim esasına göre yapılmaktadır. Bunun için, çok sıkı bir kontrol ve müeyyide sistemi 

kurulmuştur. Kuraklık ve yetersiz su kaynakları nedeniyle bu durum tüm taraflarca kabul görmüş ve fiilen etkili bir 

şekilde uygulanmaktadır.  

Ülkemizdeki tarımsal sulamalarda su kullanımı halen yaklaşık 10000 m3/ha üzerinde olduğu göz önüne 

alındığında, acilen ülkemizin de bu uygulamalara geçmesi gerekmektedir. Diğer önemli bir konu, hem su kaynağının 

etkin kullanımı hem he enerji girdilerinin çok pahalı olması 5000 m3/ha bir su düzeyini kota olarak kabul etmeleridir. 

Bunun üzerine çıkan çiftçilerin, enerji girdilerini pahalı olması, ayrı bir müeyyide uygulanması ve devlet 

desteklerinden mahrum kalması  zaten sulama yönetimini kendi içinde doğrudan optimize etmektedir.  

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sulu tarım, ülke ve bölge kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, GAP 

Bölgesi’nde sulama bölge ekonomisine mutlak değer olarak önemli katkı sağlamış ve kişi başına düşen gayri safi milli 

hasılanın artışında önemli rol oynamıştır. Sulamanın birim alandan beklenen ekonomik etkisinin uzun vadede devam 

etmesi için, fiziksel yatırımların yanında teknolojik ve bilgiye dayalı (know-how) yatırımlarının da yapılması gerekir. 

Halen, bunun yeterli olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca, ülkemizde tarımsal sulamalarda aşırı su kullanımı ve su 

kayıplarının yüksektir. Diğer bir konu, sulama suyunun çiftçi tarlasına uygulanırken ölçülmemesidir.  Tüm bunları 

önlemek için hızla basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmalıyız. Halen yüzey sulama sistemleri yaygın olsa da 

bunlarda da sulama suyunu ölçmenin mümkün olduğu görülmektedir. Sulama suyu ölçülerek çiftçiye verilmediği 

sürece kesinlikle etkin bir sulama yönetiminden söz edilemez. Sulama suyu ölçümlerinde ise başta kaynak çıkışlı 

veya tersiyer kanal bazlı ölçümler belli hata sınırları içinde yapılarak bir başlangıç yapılabilir. Tam ve  kesin 

uygulamalar yerine az da olsa kimi başlangıç uygulamaları ile başlamak gerekir. Aksi durumda kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı etkin yapılamaz. Buna bağlı olarak, verilmekte olan her türlü çiftçi ve teknik eleman eğitimleri 

ile ilgili kurum veya kuruluşlarının yaptırımı olmadığı sürece bunların bir etkinliği ve beklenen yararı da olmayacaktır. 

Bu da sürekli kaynak israfına neden olacaktır. Diğer ülkelerde uygulanan belli bir düzeydeki sulama suyu kota 

durumu, ülkemizde ancak sulama suyunun ölçülerek verilmesi durumunda geçerli olabilir. 
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KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE 

YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Dr. A. Ahmet YÜCER1   Dr. Muhammet DEMİRTAŞ1  Dr. Ayla ALTUN2  

 Ahmet ÇELİK1   Dr. Şevket KALANLAR3 

ÖZET 

Ülkemizde tarım arazileri, nüfus artışı, miras, çeşitli kamulaştırmalar, bazı tarımsal faaliyetler ve arazinin alım-satım işleri gibi nedenlerle 

parçalanmakta ve küçülmektedir. Bu durum, dolaylı veya doğrudan üretimi olumsuz yönde etkilemekte, masrafların artışına neden olmakta, 

üretim faktörlerinin etkin kullanımını engellemekte ve tarım işletmelerinin verimliliğini azaltmaktadır. Diğer taraftan parsel büyüklükleri ve 

şekillerinin modern tarım tekniklerinin uygulanmasına imkân verecek duruma getirilerek verimliliği artırmak amacıyla, diğer alt yapı hizmetleri ile 

birlikte arazi toplulaştırma çalışmalarına ülke kaynakları aktarılmaktadır. Bu konu üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenlerle, tarım arazisinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki 

çiftçi görüşleri ve bu görüşleri etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri belirlemek, tarımda verimliliği artırmak için gerekli düzenlemeleri yapacak olan 

birimlere gerekli önerilerle birlikte veri sağlamak amacıyla 2012 yılında böyle bir çalışma planlanmış ve yürütülmüştür. Karadeniz bölgesinde, 

9109 köy muhtarı, 733 birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcisi, 124 oda-borsa temsilcisi ve 1306 önder çiftçiler olmak üzere toplam 11272 kişi 

ile anket çalışması yapılmıştır. Anketlerin değerlendirmeler sonucu, bu bölgede işletme başına toplam 48,83 dekar arazinin 21,14 dekarı kendi, eşi 

ve çocuklarına ait ortalama hissesiz arazi, 26,89 dekarı işletmeye ait hisseli,  0,8 dekarı kira veya ortağa verilen arazi olduğu belirlenmiştir. Ortalama 

parsel büyüklüğü 5,12 dekar ve parsel sayısı 9,54 olarak bulunmuştur. İşletmelerin ortalama çocuk sayısı 3,52, kendisi hariç kardeş sayısı 4,48 ve 

geçimini sağladığı nüfus 3,76 olarak bulunmuştur.  Kardeşler arasında miras paylaşımının yapılmadığını belirtenlerin oranı %39,67, kız-erkek kardeş 

arasında eşit paylaşım olduğunu belirtenlerin oranı %36,85, erkeklerin mirastan fazla pay aldığını belirtenlerin oranı %16,89 olarak belirlenmiştir. 

Çocuklar arası miras paylaşımı incelendiğinde, kardeşler arası paylaşımdan farklı olarak, mirası kız-erkek çocuk arasında eşit olarak paylaştıranların 

oranı (%82,41) yüksek bulunmuştur. Ayrıca, arazilerin bölünerek küçülmesini önlemek için ankete katılan kişilerin  % 67,19’u arazilerin 

hissedarların birisinde toplanmasının uygun olacağını, % 53,87’si hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birine devredebileceklerini 

belirtmişlerdir. Bu kişilerin % 78,05’i ise hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan devralmak isteyeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, 

arazilerin miras yolu ile parçalanması konusundaki düşüncelerin, hisseli arazilerin dağıtımı ile ilgili görüşlerin, miras yolu ile arazinin bölünmesini 

önlemek amacı ile yapılması planlanan düzenlemeler ile ilgili düşüncelerin,  yaş, eğitim düzeyi, sosyal güvence, tarımsal faaliyet gelirleri, geçim 

kaynağı, geçimini sağladığı nüfus gibi sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak değişip değişmediği ki-kare bağımsızlık testi ile faktörler arasındaki 

ilişkiler uyum analizi yapılarak görsel boyutu ile incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tarım arazisi, miras hukuku, Karadeniz Bölgesi 

APPROACHES AND EVALUATIONS FOR THE PREVENTION OF AGRICULTURAL 

LAND FRAGMENTATION  IN BLACKSEA REGION 

ABSTRACT 

In our country, agricultural land are exposed to fragmentation and reduction as a result of several reasons such as increase in 

population, inheritance, various expropriation, some agricultural and trade activities. For this reason, production is effected direct and indirectly, 

resulting increase in costs, preventing the effective use of production factors and reducing the efficiency of farming enterprises. On the other 

hand, in order to enable the use of modern agricultural techniques and increase yield, together with other infrastructure services, national funds 

are allocated for land consolidation. This appears to be an important issue that is needed to be focused on the subject. As a result a study was 

planned and conducted in 2012, in order to learn farmers’ opinion and socio-economic factors inflicted by these opinions on regulations in effect 

in order to avoid consolidation and problems arising from consolidation, to increase the yield in agriculture and gather the data needed with the 

help of professionals in the field.  A survey was conducted in Black Sea with the attendance of 11272 people at a total consisting of 9109 village 

headmen, 733 cooperative associations also other NGO representatives, 124 representatives of chambers-stock market and 1306 leader farmers. 

Evaluation of surveys reveals amount of land per enterprise in the region is 48,83 decares at a total; 21,14 decares of this land is either self-owned 

or owned by a spouse or children while 26,89 decares is business owned and 0,8 decares is either leased or transferred to a partner. It is found 

that average parcel size is 5,12 decares and parcel count is 9,54.Average number of children of enterprises is 3,52, number of siblings (except 

itself) is 4,48, and number of population that they provide for is 3,76.It was stated among siblings, 39,67% are not acquired any share of 

inheritance, between sisters and brothers 36,85 % have enjoyed equal shares of inheritance, and the amount of people who stated brothers are 

likely to acquire more than the amount they are supposed to is 16,89%. When inheritance among children was investigated, it was found that 

different from the divided share of siblings, a higher percentage of siblings (82,41%)enjoyed equal shares of inheritance among daughters and 

sons. Also 70,78% of  survey participants consider fragmentation of land via inheritance stands as a problem while 67,19% believe it would be 

appropriate if the inherited property could be taken over by one of the shareholders, also  53,87 think if remuneration paid they would hand over 

their shares to another shareholder.78,05 of farmers stated they would consider paying remuneration of land and buying from other 

shareholders. Moreover, opinions on division of land via inheritance, fragmentation of land divided into shares, regulation to be made in order to 
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avoid fragmentation of land and if any changes occur depending on socio-economic factors such as age and level of education, social security, 

agricultural income, means of livelihood and the number of people provided for are examined through chi-square independence test and 

consistency analysis for visual aspects. 

Key words: Agricultural land, inheritance law, Blacksea Region 

1.GİRİŞ 

Kırsal nüfusun toplam nüfus içerisindeki payına bakıldığında bu oranın hala gelişmiş ülkelere göre yüksek 

olması, tarımın en önemli geçim kaynağını oluşturması ve ülke ekonomisindeki tarım sektörünün ağırlığı nedeniyle 

kalkınma planlarında kırsal nüfusa ve tarıma özel bir önem verilmektedir.  Diğer taraftan da, işletme arazileri başta 

miras olmak üzere bir çok nedenle parçalanmakta, küçülmekte ve işletmeler birbirlerinden uzak çok sayıda, düzensiz 

parçalardan oluşmaktadır.  

Karadeniz Bölgesinde 2001 Yılı Genel Tarım Sayım Sonuçlarına göre; toplam işletme sayısı 762 093 adet,  

tarım arazisi parça sayısı 3 424 246 adet ve toplam arazi 24 999 172 dekardır. İşletme başına parça sayısı 4,49 adet, 

ortalama parça büyüklüğü 7,30 dekar ve işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği 32,80 

dekardır(Anonim, 2012).  

İşletme arazilerinin küçük ve parçalı yapısı, işletmelerde üretim ve yatırım maliyetlerinin yükselmesine, 

kaynak israfına,  arazi sınırlarından dolayı kayıplara, arazilerin boş kalmasına, teknoloji, bilgi ve sermaye kullanımında 

sınırlamalara neden olmakta ve dolayısıyla işletmelerin verimli bir şekilde çalışmasını engellemektedir.  Bunu 

önlemenin yolu; öncelikle tarım arazilerinde daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici yasal düzenlemelerin bir 

an önce yapılmasıdır.  

Bu çalışma, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişiler ve ileri gelenlerin, tarım arazilerinin bölünmesinin 

neden olduğu sorunlar hakkındaki düşüncelerini ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki görüş 

ve önerilerini almak amacıyla yürütülmüştür. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 MATERYAL 

Çalışmanın ana materyalini ve birincil veri kaynağını Türkiye’de tarım arazisinin bölünmesinin önlenmesi 

konusunda ilgili paydaşların (üretici, önder çiftçi, muhtar, kooperatif ve/veya, oda ve/veya birlik başkanları) düşünce 

ve önerilerini belirlemek amacıyla Karadeniz Bölgesinde yapılan anket çalışmaları ile elde edilen bilgiler 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda ulusal ve bölgesel düzeydeki raporlar, araştırmalar ve istatistiklerden ikincil veriler 

olarak yararlanılmıştır. 

2.2 METOT  

Ankara’da 2 adet ulusal düzeyde tarımın paydaşları ile yapılan Çalıştay sonucu çalışmanın ana çatısı 

oluşturulmuş ve anket soru formunda yer alması gereken sorular belirlenmiştir. Hazırlanan anket soru formlarının 

doldurulması için tarım danışmanları görevlendirilmiştir.  

Bu çalışma, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişilerin ve ileri gelenlerin tarım arazilerinin 

bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki görüş ve 

önerilerini almak amacıyla; Köy muhtarları,               Birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcileri, Oda-borsa temsilcileri 

ve Önder çiftçiler ile yapılmıştır.     

Çalışmanın yürütüldüğü alanlarda önder çiftçiler dışındaki tüm hedef kitle için “Tam Sayım Örnekleme 

Yöntemi’’nin kullanılması amaçlanmış ve bu kitlenin tamamıyla olmasa da büyük bir çoğunluğu ile anketler 

yapılmıştır. Anket uygulanan önder çiftçiler ise tarım danışmanının görev yaptığı her yerleşim yerinde 1 veya 2 kişi 

olarak şekilde belirlenmiştir.  

Hazırlanan anket soru formlarının doldurulması bu konuda eğitim almış İl Koordinatörü yönetiminde 

Tarımsal Yayımın Geliştirilmesi Projesi(Tar-Gel) kapsamında köy ve beldelerde görev yapan personel tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin analiz ve değerlendirmesinde ise, çalışmanın amacı doğrultusunda, bir veya birden fazla faktör bir 

arada incelenmek üzere veriler sınıflandırılarak gerekli hipotezler kurulmuş ve bu hipotezlerin geçerliliği X2 analizi 

yapılarak(Kesici ve Kocabaş, 1998) test edilmiştir. simetrik olarak normalleştirilmiş uyum analizi yapılarak(Özdamar, 

2002) değerlendirilmiş ve yüzdeler ile sonuçlar açıklanmaya çalışılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Ankete Katılan Gruplar ve Bazı Sosyo-Ekonomik Özellikleri   

 Bu araştırmada, anketlerin % 80,81’i muhtarlar, % 11,59’u önder çiftçiler, % 6,5’i birlik-kooperatif veya diğer 

STK temsilcileri ve % 1,1’i oda-borsa temsilcileri ile yapılmıştır(Çizelge1). Bu kişilerin % 14’ü 40 ve daha küçük, % 

34,2’si 41-50 yaş, % 35,5’i 51-60 yaş ve % 16,3’ü 61 ve daha büyük yaş grubundadır.  

Çizelge 1. Ankete katılan gruplar 

Gruplar Kişi % 

Muhtar 9109 80,81 

Birlik - kooperatif veya diğer STK temsilcisi 733 6,50 

Oda- borsa temsilcisi 124 1,10 

Önder çiftçi 1306 11,59 

Toplam 11272 100,00 

Ankete katılanların % 0,25’i okur-yazar değil, % 1,31’i okur-yazar, % 64,38’i ilkokul mezunu, % 16,59’u 

ortaokul mezunu, % 13,96’sı lise mezunu ve % 3,5’i yüksekokul ve üniversite mezunudur(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Ankete katılan kişilerin eğitim durumu 

Eğitim durumu Kişi % 

Okur Yazar değil 28 0,25 

 Okur Yazar 148 1,31 

 İlkokul Mezunu 7257 64,38 

 Ortaokul Mezunu 1870 16,59 

 Lise Mezunu 1574 13,96 

 Yüksekokul - Üniversite Mezunu 395 3,5 

Toplam 11272 100,00 

Bu grubun % 85,41’i köylerde, % 5,56’sı kasabada, % 7,36’sı ilçelerde ve % 1,63’ü illerde yaşamaktadır. Bu 

kişilerin sadece % 5,04’ünün sosyal güvencesi olmayıp,% 35,74’ü SSK(işçi), %27,61’i Bağ-kur(esnaf) ve % 20,52’si Bağ-

kur(tarım) grubunu oluşturmaktadır(Çizelge3). 

Çizelge 3. Ankete katılan kişilerin yaşadıkları yer ve sosyal güvencesi 

Yaşadıkları yer Kişi % Sosyal güvence Kişi % 

Köy 9627 85,41 Bağ-kur(tarım) 2313 20,52 

Kasaba 627 5,56 Bağ-kur(esnaf) 3112 27,61 

İlçe 830 7,36 SSK(tarım) 472 4,19 

İl 184 1,63 SSK(işçi) 4029 35,74 

Büyükşehir 4 0,04 Emekli sandığı 717 6,36 

   Diğer(yaşlılık v.b) 61 0,54 

   Sosyal güvencesi yok 568 5,04 

Toplam 11272 100,00 Toplam 11272 100,00 

Karadeniz Bölgesinde ankete katılan kişilerin ortalama erkek çocuk sayısı 1,79, kız çocuk sayısı 1,73 ve 

toplam çocuk sayısı 3,52 olarak bulunmuştur. Kendileri hariç erkek kardeş sayısı 2,17, kız kardeş sayısı 2,31, kendisi 

hariç toplam kardeş sayısı 4,48 ve geçimini sağladığı toplam nüfus sayısı ise 3,76 olarak belirlenmiştir(Çizelge 4). 

Çizelge 4.  Nüfus göstergeleri (Kişi)  

 Erkek Kız Eş-diğer Toplam 

Çocuk sayısı 1,79 1,73  3,52 

Kardeş sayısı 2,17 2,31  4,48 

Geçimini Sağladığı Nüfus 1,10 0,89 1,77 3,76 

İşletme başına arazi miktarları ve parsel sayıları Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 

işletmeye ait hissesiz arazi miktarı 21,14 da, hisseli arazi miktarı 26,89 da,              kiraya –ortağa verilen arazi miktarı 

0,8 da ve işletme başına toplam arazi miktarı 48,83 da ve işletme başına toplam parsel sayısı 9,54 olarak 

bulunmuştur. 
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Çizelge 5.  İşletme başına arazisi miktarı ve parsel sayısı 

 

Parsel sayısı Sulu arazi Kuru arazi Toplam arazi 

(adet) (da) (da) (da) 

 İşletmeye (kendi, eşi ve çocuk) ait hissesiz  4,32 4,53 16,61 21,14 

İşletmeye ait hisseli (diğer aile- akraba hisse) 5,14 6,17 20,72 26,89 

 Kiraya veya ortağa verilen 0,09 0,16 0,64 0,80 

İşletme Başına Toplam  9,54 10,86 37,97 48,83 

İşletmelerin işletme başına resmi olarak üzerlerine kayıtlı toplam kuru arazi miktarı 31,08 da olup, bu 

arazinin  %75,33’ü miras, % 21,46’sı satın alma ve % 2,57’si hibe yoluyla elde edilmiştir. İşletme başına resmi olarak 

kayıtlı olan 8,04 da sulu arazinin ise % 67,96’sı miras, % 29,59’u satın alma yoluyla elde edilmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. İşletmenin kendisine ait resmî olarak kayıtlı arazilerini edinme yolları 

Kayıtlı arazileri edinme yolları 
Ortalama sulu arazi Ortalama kuru arazi 

da % da % 

Miras yoluyla 5,46 67,96 23,41 75,33 

Hibe yoluyla 0,14 1,77 0,8 2,57 

Satın alma yoluyla 2,38 29,59 6,67 21,46 

Hazine, orman ve meradan ıslah ve imar ile  0,05 0,68 0,20 0,64 

Toplam  8,04 100,00 31,08 100,00 

Yapılan anket sonucu, Karadeniz Bölgesinde kardeşlerin % 39,67’si arasında miras paylaşımının yapılmadığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmada mirastan kız ve erkek kardeşlerin eşit pay aldığını belirtenlerin oranı %36,85, erkek 

kardeşlerin daha fazla pay aldığını belirtenlerin oranı % 16,89 olarak bulunmuştur. Mirastan kız-erkek çocuklar 

arasında eşit paylaşım olduğunu belirtenlerin oranı % 82,41 ve erkek çocukların daha fazla pay aldığını belirtenlerin 

oranı ise % 11,34 olarak bulunmuştur(Çizelge 7).  

Çizelge 7. Miras paylaşımı(%) 

Mirastan Alınan Pay 
Miras paylaşımı 

Kardeşler arası Çocuklar arası 

Kız-erkek eşit 36,85 82,41 

Erkeklere fazla pay 16,89 11,34 

Kızlara fazla pay 0,21 0,43 

Kanuna göre 1,97  

Miras dağılımı yok 39,67 (miras bırakmayacak)0,87 

Diğer 4,4 4,95 

Toplam 100,00 100,00 

İşletmeye ait tarla, bağ-bahçe, traktör, ev ve diğer varlıklara ait hissedar sayıları belirlenerek Çizelge 8’de 

verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü üzere tarla arazilerinin resmi olarak kayıtlı olan ortak sayısı 4,24 kişi olarak 

bulunmuş olup, bu hissedarlardan 1,65’i kendisi, eşi, çocuklar, 1,43’ü anne, baba, 0,43’ü erkek kardeş, 0,26’sı kız 

kardeş, 0,36’sı amca, teyze ve onların çocuklarından oluşmaktadır.  Aynı çizelgeden bağ-bahçe arazilerinin toplam 

hissedar sayısının 1,92, traktör v.b gibi alet-ekipmanın hissedar sayısının 0,49 ve evlerin hissedar sayısının ise 1,19 kişi 

olduğu görülmektedir. İşletme varlıklarına ait hissedarların %45,25’i kendisi, eşi, çocukları, %27,84’ü anne veya baba, 

%11,42’si erkek kardeşten oluşmaktadır. 

Çizelge 8.  işletme varlıklarının ortalama hissedar sayıları 

 Varlıkların ortalama hissedar sayıları 

 Tarla Bağ-bahçe Traktör vb. Ev Diğer % 

Kendisi, eşi, çocukları 1,65 0,85 0,36 0,67 0,05 45,25 

Anne ve/veya baba 1,43 0,41 0,06 0,29 0,01 27,84 

Erkek kardeş 0,43 0,29 0,04 0,13 0,01 11,42 

Kız kardeş 0,26 0,18 0,01 0,07 0 6,57 

Amca, teyze ve çocukları vb. 0,36 0,15 0,01 0,03 0 7,04 

Aile dışı 0,10 0,05 0 0 0 1,88 

Toplam  4,24 1,92 0,49 1,19 0,07  
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3.2 Hisseli Arazilerin Hissedarlardan Birinde Toplanması, Birisine Bedeli Karşılığı Devri veya 

Devralınması Konusundaki Görüşler 

İşletme arazilerinin bölünerek küçülmesini önlemek için, önceki bölümlerde açıklandığı gibi 

değerlendirmeye alınan toplam 11272 çiftçinin % 67,19’u hisseli arazilerin hissedarlardan birisinde toplanmasının 

uygun olacağını, % 31,80’i uygun olmayacağını belirtmiş ve % 1’i bu soruya cevap vermeyip bu konuda fikir beyan 

etmemiştir. Bu çalışmada çiftçilerin arazilerin bir hissedarda toplanmasına olumlu yaklaşmama nedenleri araştırılmış 

ve sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir.  

Çizelgeden de görüldüğü gibi, çiftçilerin işletme arazilerini çocuklarının güvencesi olarak görüyor 

olmaları(%22,56) hisseli arazilerin hissedarlardan birinde toplanması konusuna olumsuz yaklaşmalarındaki en önemli 

neden olarak ortaya çıkmıştır. Arazilerin toplanmasına olumsuz yaklaşmalarındaki İkinci önemli neden arazilerinin ata 

mirası(%18,28), ve üçüncü önemli neden ise çiftçilikten başka yapacakları bir işlerinin olmaması(% 15,99) yani 

çiftçiliğin tek geçim kaynakları olmasıdır. Ayrıca bu kararlarında hissedarı oldukları arazilerinin gerçek bedelini 

alamama endişesi, gelecekte değerinin artabileceği ve ihtiyaç duyduğunda satmak isteyeceği gibi faktörlerde etkili 

olmuştur.  

 Çizelge 9. Hisseli arazilerin hissedarlardan birinde toplanması konusundaki görüşler ve nedenleri 

Hisseli arazilerin hissedarların birisinde toplanması Kişi % 

Evet, uygun 7574 67,19 

Hayır, uygun değil 3585 31,80 

Fikri olmayanlar(cevapsız) 113 1,00 

Hayır, diyenlerin nedenleri 

 Kişi Puan % 

Çiftçilikten başka bir iş yapamayacağım için (tek geçim kaynağı) 1972 14252 15,99 

Toprağı çocuklarımın güvencesi olarak görüyorum 2874 20108 22,56 

Hissedar olduğum arazinin gerçek bedelini alamayacağımı düşünüyorum 2043 12224 13,71 

Gelecekte arazinin değerinin artacağını düşünüyorum 1819 9966 11,18 

Ata mirası olduğu için vazgeçemem 2625 16289 18,28 

Gelecekte ihtiyaç duyduğumda satmak isterim 1716 9349 10,49 

Tarımsal desteklerden yararlandığım için 1023 5364 6,02 

Diğer nedenler 222 1577 1,77 

Değerlendirmeye alınan işletmelerin % 53,87’si hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birisine 

devredebileceklerini belirtmiş olsalar da % 44,92’si hisselerini devretmeyeceklerini belirtmişlerdir. Arazilerini 

devretme konusuna olumsuz yaklaşmalarının nedenleri içerisinde en önemli neden olarak toprağı çocuklarının 

güvencesi olarak görüyor olmaları (22,57), ikinci olarak çiftçilikten başka yapacakları bir işlerinin olmaması (% 19,38), 

ve üçüncü önemli neden olarak yine ata mirası arazilerinden vazgeçmek istememeleri (% 18,12) olarak ortaya 

çıkmaktadır (Çizelge 10).  

Çizelge 10. Hisseli arazilerin bedeli karşılığı diğer hissedarlara devri konusundaki görüşler ve nedenleri 

Hisseli arazilerin hissedarların birisine devri Kişi % 

Evet, devrederim 6072 53,87 

Hayır, devretmem 5063 44,92 

Fikri olmayanlar(Cevapsız) 137 1,22 

Hayır, diyenlerin nedenleri 

 Kişi Puan % 

Çiftçilikten başka bir iş yapamayacağım için (tek geçim kaynağı) 3178 23663 19,38 

Toprağı çocuklarımın güvencesi olarak görüyorum 3961 27561 22,57 

Hissedar olduğum arazinin gerçek bedelini alamayacağımı düşünüyorum 2601 15308 12,53 

Gelecekte arazinin değerinin artacağını düşünüyorum 2433 13288 10,88 

Ata mirası olduğu için vazgeçemem 3584 22127 18,12 

Gelecekte ihtiyaç duyduğumda satmak isterim 2141 11463 9,39 

Tarımsal desteklerden yararlandığım için 1347 7039 5,76 

Diğer nedenler 232 1675 1,37 

Altıntaş ve arkadaşlarının 2009 yılında yaptıkları çalışma sonucunda benzer durum ortaya çıkmış olup, 

hisselerin devri söz konusu olduğunda, hissedar olduğu araziyi diğer hissedarlardan birine bedeli karşılığı devretmek 

istemeyen çiftçilerin, tüm bölgelerde çoğunlukta olduğu(% 67,4)görülmüştür. Bu çalışma sonucuna göre, çiftçilerin 

hisselerini devretmek istememelerinin temel nedeni tek geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler olmasıdır (Altıntaş ve 

ark., 2009). 
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Ankete katılan kişilerin % 78,05’i hisseli arazileri bedelini ödeyerek devralmak isteyebileceklerini, %20,15’i 

devralmak istemeyeceklerini belirtmiş olup devralmak istememe nedenleri Çizelge 11’de verilmiştir.  

Çizelge incelendiğinde görüldüğü gibi, çiftçilerin % 39,85’i diğer hissedarların paylarını ödeyememe 

endişesi ile, % 19,28’i kendisinden sonra araziyi işleyecek kimsenin olmaması, % 16,61’i arazinin tümünü işleyecek 

yeterli alet-ekipman ve sermayesinin olmaması, ve % 10,13’ü çiftçilik yapmak istemedikleri için hisseli arazileri bedeli 

karşılığı devralmak istemeyeceklerini belirtmişlerdir 

Çizelge 11. Hisseli Arazileri Bedeli Karşılığı Devralma Konusundaki Görüşler ve Nedenleri 

Hisseli Arazileri Bedelini Ödeyerek Kişi % 

Evet, devralırım 8798 78,05 

Hayır, devralmam 2271 20,15 

Fikri Olmayanlar(Cevapsız) 203 1,80 

Hayır, Diyenlerin Nedenleri 

 Kişi Puan % 

Diğer hissedarların paylarını ödeyemem 1470 7006 39,85 

Benden sonra araziyi işleyecek kimsem yok 811 3390 19,28 

Arazinin tümünü işletecek sermaye-alet-ekipmanım yetersiz 791 2921 16,61 

Çiftçilik yapmak istemiyorum 518 1782 10,13 

Diğer 540 2484 14,13 

3.3 İşletmenin Bölünmemesi İçin Alternatif Çözümler 

İşletmelerin bölünerek küçülmesini önlemek için çiftçilerin alternatif çözümleri araştırılmış ve sonuçları 

Çizelge 12’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi çiftçilerin                % 76,68’i hisselerin tamamının ehil olan 

kardeşte toplanmasının uygun olacağını belirtmiştir. Diğer alternatiflerden müstakil bir şirket kurulup, hisseler bu 

şirkete devredilsin diyenlerin oranı % 6,72 olarak bulunmuştur. 

Çizelge 12. İşletmenin Bölünmemesi İçin Alternatif Çözümlerin Dağılımı 

Alternatif çözümler Kişi % 

Hisselerin tamamı ehil olan kardeşte – hissedarda toplansın 8643 76,68 

Müstakil bir şirket kurulup, hisseler bu şirkete devredilsin 758 6,72 

Hisseli işletme bir bütün olarak üçüncü şahıslara satılsın 74 0,66 

Hisseler devlete(arazi ofisine) devredilsin 85 0,75 

Diğer 754 6,69 

Cevapsız(fikri olmayanlar) 958 8,50 

TOPLAM 11272 100,00 

Tarım alanlarının bölünüp parçalanmasının önüne geçmek için hisseli arazilerini hissedarlardan birisine 

devretme konusuna olumlu bakanların devredecekleri kişide arayacakları özellikler araştırılarak Çizelge 13’de 

verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi ankete katılanların % 28,15’i arazileri alacak kişilerin köyde oturuyor 

olmaları, % 24,75’i bizzat tarımsal üretim yapıyor olması, % 20,56’sı tarımsal üretim yapmaya istekli olması, % 9,67’si 

ailesinde tarımsal eğitim almış birilerinin olması ve % 9,39’u devraldığı arazileri en az 10 yıl satmamayı taahhüt 

etmeleri gerektiğini  belirtmişlerdir. 

Çizelge 13. Hisseleri devralacak hissedarda aranılan özellikler 

Hissedarda Aranılan özellikler Kişi Puan % 

Köyde oturuyor olmalı 9837 64002 28,15 

Bizzat tarımsal üretim yapıyor olmalı 9446 56276 24,75 

Tarım yapmaya istekli olmalı 8831 46740 20,56 

Ailesinde tarımsal eğitim almış biri olmalı 5269 21976 9,67 

Devraldığı hisseleri, en az on yıl satmamayı garanti etmeli 5492 21343 9,39 

Hissselerin karşılığı olarak en fazla bedeli teklif eden olmalı 3857 13971 6,15 

Diğer nedenler 564 3046 1,34 

3.4 İşletmelerin Bölünmesinin Ortaya Çıkardığı En Önemli Ekonomik Sorunlar  

Ankete katılan kişilere işletmelerin bölünmesinin neden olduğu en önemli ekonomik sorunların neler 

olduğu sorulmuş ve sonuçları Çizelge 14’de verilmiştir. Bu kişiler tarafından, ekonomik sorunlar içerisinde ilk sırada 

üretim ve verim düşüklüğü nedeniyle tarımsal gelirin düşük olması(%22,27)), ikinci sırada yatırım ve üretim 

maliyetlerinin yüksek olması(% 20,99) ve üçüncü sırada girdi kullanımı ve işgücü kayıplarındaki artışlar(% 15,42) 

gösterilmiştir.  Bulgaristan’da yapılan bir çalışma da benzer sonuçlara ulaşılmış olup, dağınık arazi parçalarının tarım 
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işletmeciliğinde karlılığı olumsuz yönde etkilediği ve bununda tarımda etkinliği engelleyen bir unsur olduğu, küçük 

arazi parçalarının işgücü ve makine kullanım etkinliğini de düşürdüğü, dağınık parsellerin aynı zamanda arazi 

yönetimini de olumsuz etkilediğini ve bu durumun sürdürülebilir kalkınma önünde önemli bir engel olduğunu 

belirtmişlerdir(Todorova and Lulcheva (2005). 

Çizelge 14. İşletmelerin bölünmesinin ortaya çıkardığı en önemli ekonomik sorunlar 

Bölünmenin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar Kişi Puan % 

Yatırım ve üretim (işletme) maliyetleri yükselmektedir 8226 59262 20,99 

Üretim ve verim düşüklüğü sebebiyle tarımsal gelir düşmektedir 9028 62865 22,27 

Girdi kullanımı ve işgücü kaybı artmaktadır 7174 43520 15,42 

Mekanizasyon ve teknoloji kullanımını sınırlamaktadır 6539 36135 12,8 

Piyasaya (pazara) yönelik üretim yapılamamaktadır 5506 27343 9,69 

Tarımsal kredi kullanımını zorlaştırmaktadır 5432 25974 9,2 

Arazi sınırlarından dolayı kayıplar artmaktadır 5040 23980 8,5 

Diğer nedenler 163 3195 1,13 

3.5 İşletmelerin Bölünmesinin ve Mevcut Mülkiyet Paylaşımının Ekonomik Avantajları 

Çiftçilere işletmelerin bölünmesinin ve mevcut mülkiyet paylaşımının ekonomik avantajları sorulmuş ve 

sonuçları Çizelge 15’de verilmiştir. Ekonomik avantajlar içerisinde ilk sırada, aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini 

sağlamaktadır(% 26,09), ikinci sırada aile işgücünün tamamı kullanılmakta ve işsizlik önlenmektedir(% 17,91), üçüncü 

sırada birim alandan yüksek verim alma arayışı bulunmaktadır(% 12,96) görüşü yer almıştır. Çiftçilerin % 32,06’sı ise 

bölünmenin ekonomik avantajının olmadığını belirtmiştir. 

Çizelge 15. İşletmelerin bölünmesinin ve mevcut mülkiyet paylaşımının ekonomik avantajları 

 Kişi Puan % 

Aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini sağlamaktadır 5449 30342 26,09 

Aile işgücünün tamamı kullanılmakta ve işsizlik önlenmektedir 4312 20835 17,91 

Birim alandan yüksek verim alma arayışı bulunmaktadır 3508 15068 12,96 

Biyolojik çeşitlilik ve yerel bilginin korunması sağlanmaktadır 2093 6612 5,68 

Organik tarım kolay yapılabilmektedir 2071 6167 5,3 

Ekonomik avantajı yoktur, aksine dezavantajı vardır 6693 37286 32,06 

3.6 Hisseli Araziler Hakkında Planlanan Düzenlemeler ile ilgili görüşlerin Ankete Katılan Kişilerin 

Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Değerlendirme sonuçları 

Hisseli arazilerin hissedarlardan birinde toplanması konusundaki görüşlerin P=0,05 alındığında; anket 

uygulanan gruplara(χ2=42,52 , P=0,000),   sosyal güvencelerine(χ2=51,50 , P=0,000), çocuk sayısına (χ2=17,00 , 

P=0,009), arazi büyüklük grubuna(χ2=150,51 , P=0,000) bağlı olarak değiştiği, bu görüşlerin yaş, eğitim ve yaşadıkları 

yerlerden bağımsız olduğu bulunmuştur. 

Hisseli Arazileri Bedeli Karşılığı Devralma Konusundaki Görüşlerin ise; anket uygulanan gruplara(χ2=15,04 , 

P=0,02), eğitim durumlarına(χ2=26,14 , P=0,004),  yaşadıkları yerlere(χ2=28,14 , P=0,000), sosyal 

güvencelerine(χ2=60,49 , P=0,000), yaşlarına(χ2=45,14 , P=0,000) ve arazi büyüklük gruplarına(χ2=96,25, P=0,000) 

bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. 

3.6.1 Hisseli Arazileri Bedeli Karşılığı Hissedarlardan Birine Devretme Konusundaki Görüşlerin Bazı Sosyo-

Ekonomik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 

İşletme arazilerinin bölünerek küçülmesini önlemek amacıyla çiftçilerin hissedar oldukları arazideki 

hisselerini bedelinin ödenmesi durumunda diğer hissedarlardan birine devretmesi konusundaki görüşleri,  çiftçilerin 

bazı sosyo-ekonomik özelliklere göre değerlendirilerek sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Hisseli arazileri bedeli karşılığı hissedarlardan birine devretme konusundaki görüşlerin ankete katılan 

kişilerin çocuk sayılarına göre dağılımı incelendiğinde, ankete katılanlar içerisinde çocuğu olmayan grubun 

%59,72’sinin, 1-2 çocuk sahibi olanların %55,58’inin hisseli arazileri devretme eğiliminde olduğu ve bu oranın çocuk 

sayısı arttıkça azalarak  3-4 çocuklu grupta  %  52,69’a düştüğü görülmektedir(Çizelge 16).  

Yapılan ki-kare testi sonucunda çiftçilerin hissedarı oldukları arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan 

birine devretme konusundaki görüşlerinin, çiftçilerin çocuk sayılarına göre değiştiği belirlenmiştir(χ2=14,41, P=0,025). 
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Çizelge16. Ankete Katılan Kişilerin Çocuk Sayısına Göre Hisseli Arazileri Hissedarlardan Birine Devretmesi Konusundaki Görüşler (%) 

Çocuk  Sayısı 

Hisseli Arazileri Hissedarların Birine Devretme 

Durumu 
Toplam 

 
Devrederim Devretmem Fikrim Yok 

Çocuk Yok 
Kişi 215 138 7 360 

% 59,72 38,33 1,94 100,00 

1-2 Çocuk 
Kişi 1510 1172 35 2717 

% 55,58 43,14 1,29 100,00 

3-4 Çocuk 
Kişi 2967 2598 66 5631 

% 52,69 46,14 1,17 100,00 

5 ve Fazla  
Kişi 1380 1155 29 2564 

% 53,82 45,05 1,13 100,00 

Toplam 
Kişi 6072 5063 137 11272 

% 53,87 44,92 1,22 100,00 

χ2= 14,41 SD= 6 P=0,025 

Yapılan uyum analizi sonucunda 1-2 çocuğa sahip olanların devretme eğiliminde olduğu, 3-4 çocuğa sahip 

olanların devretmeme eğiliminde 5 ve daha fazla çocuğa sahip olanların her iki görüşe eşit mesafede olduğu şekil 

1’den görülmektedir. 

 

Çiftçilerin hissedar oldukları arazileri hissedarlardan birine devretme konusundaki görüşlerinin yaş 

gruplarına göre dağılımı Çizelge 17’de verilmiştir. Her ne kadar hisseli arazilerin devri konusunda çoğunluk olumlu 

görüş bildirseler de, çizelgeden de görülebileceği gibi 40 ve daha küçük yaşlardaki çiftçilerin yaklaşık % 57,’si arazileri 

devretme konusuna olumlu bakmaktayken yaş büyüdükçe bu görüşe katılanların oranı azalmış ve 51-60 yaş 

grubunda ve 60 yaşından büyük çiftçilerde %52’ye düşmüştür.  

Yapılan ki-kare kontrolü sonucu hisselerin devri konusundaki görüşlerin çiftçilerin yaşlarından bağımsız 

olmadığı bulunmuştur(χ2=15,72, P=0,015). 
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Çizelge 17. Ankete Katılan Kişilerin Yaş Gruplarına Göre Hisseli Arazileri Hissedarlardan Birine Devretmesi Konusundaki Görüşler  

Yaş Grupları 
Hisseli Arazileri Hissedarların Birine Devretme Durumu Toplam 

Evet Devrederim Hayır Devretmem Fikrim Yok Kişi 

40 = < 
Kişi 

 
897 658 19 1574 

% 56,99 41,80 1,21 100,00 

41-50 
Kişi 2114 1700 45 3859 

% 54,78 44,05 1,17 100,00 

51-60 
Kişi 2096 1859 43 3998 

% 52,43 46,50 1,08 100,00 

60 > 
Kişi 965 846 30 1841 

% 52,42 45,95 1,63 100,00 

Toplam 
Kişi 6072 5063 137 11272 

% 53,87 44,92 1,22 100,00 

χ2= 15,72 SD= 6 P=0,015 

 

 

Bu iki değişken arasındaki ilişki görsel boyutu ile incelendiğimde(Şekil 2) 40 ve daha küçük yaşlarda olanlar 

ile 41-50 yaş grubundaki çiftçilerin devretme eğiliminde, 51-60 yaş grubunun ise devretmeme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 

Ankete katılan grupların sadece %1,1’ini oluşturan oda-borsa temsilcileri içerisinde hisseli arazileri bedeli 

karşılığı devrederim diyenlerin oranı diğer gruplara oranla daha yüksek ve % 70 olarak bulunmuştur. Bu oran birlik, 

kooperatif ve diğer STK temsilcileri için %60,3’e, ankete katılan grupların %81’ini oluşturan muhtarlar için ise %53,1’e 

düşmüştür(Çizelge 18).  

Yapılan ki-kare analizi sonucu ise, hisseli arazileri devretme konusundaki görüşlerin ankete katılan 

gruplardan bağımsız olmadığı görülmüştür(χ2= 19,93, P=0,003).    
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Çizelge 18. Ankete Katılan Gruplara Göre Hisseli Arazileri Hissedarlardan Birine Devretmesi Konusundaki Görüşler  

Ankete katılan gruplar  

Arazileri Devretme İsteği 

Total Devrederim Devretmem Fikrim yok 

Muhtar  
Kişi 4838 4152 119 9109 

% 53,11 45,58 1,31 100,00 

Birlik - kooperatif veya diğer STK temsilcisi  
Kişi 442 282 9 733 

% 60,30 38,47 1,23 100,00 

Oda- borsa temsilcisi 1,1 
Kişi 70 53 1 124 

% 56,45 42,74 0,81 100,00 

Önder çiftçi  
Kişi 722 576 8 1306 

% 55,28 44,10 0,61 100,00 

Toplam 
Kişi 6072 5063 137 11272 

% 53,87 44,92 1,22 100,00 

χ2=19,93  SD = 6 P = 0,003 

 

 

Uyum analizi sonuçları incelendiğinde(Şekil 3), yine ankete katılan grupların çoğunluğunu oluşturan 

muhtarların devretmem görüşüne daha yakın oldukları görülmektedir. 

Kişilerin hisseli arazileri devretme konusundaki görüşlerinin yaşadıkları yerlere göre dağılımı incelendiğinde, 

ilçelerde yaşayanların %60,24’ünün, illerde yaşayanların %56,52’sinin devretme görüşünde olduğu görülmektedir. Bu 

oran azalarak köylerde %53,35’e düşmüştür. Köylerde yaşayanların %45,36’sı arazilerini devretmek 

istememektedir(Çizelge 19).   
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Çizelge 19.  Ankete katılan kişilerin yaşadığı yerlere göre hisseli arazileri hissedarlardan birine devretmesi konusundaki görüşler  

Yaşadığı Yer 
Hisseli Arazileri Hissedarların Birine Devretme Durumu Toplam 

Evet Devrederim Hayır Devretmem Fikrim Yok Kişi 

Köy  
Kişi 5136 4367 124 9627 

% 53,35 45,36 1,29 100,00 

Kasaba 
Kişi 329 295 3 627 

% 52,47 47,05 0,48 100,00 

İlçe 
Kişi 500 323 7 830 

% 60,24 38,92 0,84 100,00 

İl 
Kişi 104 77 3 184 

% 56,52 41,85 1,63 100,00 

Büyükşehir 
Kişi 3 1 0 4 

% 75,00 25,00 0,00 100,00 

Toplam 
Kişi 6072 5063 137 11272 

% 53,87 44,92 1,22 100,00 

χ2= 20,4 SD=8 P=0,009 

Hisselerin bedeli karşılığı devri konusundaki görüşler ile ankete katılanların yaşadıkları yerler arasında 

yapılan uyum analizi sonucunda da özellikle köylerde yaşayanların devretmeme eğiliminde olduğu Şekil 4’de 

görülmektedir.  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, tarım arazilerinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan 

düzenlemeler hakkındaki tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişiler ve ileri gelenlerin görüş ve önerilerini almak 

amacıyla 9109 köy muhtarı, 733 birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcisi, 124 oda-borsa temsilcisi ve 1306 önder 

çiftçi olmak üzere toplam 11 272  kişi ile anket yapılmıştır.  

Anketlerin değerlendirilmesi sonucu, bu kişilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu(%64,38) olduğu,  %85,41 

’inin köylerde yaşadığı ve sadece % 5,04’ünün sosyal güvencesinin olmadığı belirlenmiştir.  

Ankete katılan bu işletmelerin ortalama erkek çocuk sayısı 1,79, kız çocuk sayısı 1,73 ve toplam çocuk 

sayısı 3,52 olarak bulunmuştur. Kendileri hariç erkek kardeş sayıları 2,17, kız kardeş sayıları 2,31, toplam kardeş sayısı 

4,48 ve geçimini sağladığı toplam nüfus sayısı ise 3,76 olarak belirlenmiştir.  

İşletmelere ait hissesiz arazi miktarı 21,14 da, hisseli arazi miktarı 26,89,                        kiraya-ortağa verilen 

arazi miktarı 0,8 da ve işletme başına toplam arazi miktarı 48,83 da ve işletme başına toplam parsel sayısı 9,54 olarak 

bulunmuştur. İşletmelerin resmi olarak üzerlerine kayıtlı toplam kuru arazi miktarı 39,12 da olup, bu arazinin  % 

73,80’i miras yoluyla elde edilmiştir . 
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Karadeniz Bölgesinde, kardeşlerin % 39,67’si arasında miras paylaşımının yapılmadığı,  paylaşım 

yapılanlarda mirastan eşit pay alan kız ve erkek kardeşlerin oranının %36,85, fazla pay alan erkek kardeşlerin oranının  

% 16,89 olduğu bulunmuştur. Çocuklar arası miras paylaşımında, kız-erkek çocuklar arasında eşit paylaşım olduğunu 

belirtenlerin oranı % 82,41, erkeklerin daha fazla pay aldığını belirtenlerin oranı ise % 11,34 olarak bulunmuştur. Tarla 

arazilerinin resmi olarak kayıtlı olan ortak sayısı 4,24 kişi olarak bulunmuştur. 

Bu araştırma sonucu, işletmelerin bölünmesinin ortaya çıkardığı en önemli ekonomik sorunlar içerisinde ilk 

sırada yatırım ve üretim maliyetlerinin yüksek olması, ikinci sırada üretim ve verim düşüklüğü nedeniyle tarımsal 

gelirin düşük olması ve üçüncü sırada girdi kullanımı ve işgücü kayıplarındaki artışlar gösterilmiştir.  Bunun yanında 

bölünmenin sağladığı ekonomik avantajlar içerisinde ilk sırada, aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini sağlaması, 

ikinci sırada aile işgücünün tamamının kullanılması ve işsizliğin önlenmesi, üçüncü sırada birim alandan yüksek verim 

alma arayışının olması görüşü yer almıştır.   

Karadeniz Bölgesinde, işletmelerin miras yoluyla bölünerek küçülmesini önlemek için hisselerin 

hissedarlardan birinde toplanmasının ankete katılanların %67,19’u uygun olacağını, bu işletmelerin %53,87’si hisseli 

arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birisine devredebileceklerini, % 44,92’si devretmeyeceklerini 

belirtmişlerdir.  

Arazilerini bedeli karşılığı hissedarlardan birisine devretme fikrine olumsuz bakanların nedenleri içerisinde 

en önemli neden olarak işletme arazilerini çocuklarının güvencesi olarak görüyor olmaları, ikinci neden olarak 

çiftçiliğin tek geçim kaynakları olması ve üçüncü önemli neden olarak ata mirası arazilerinden vazgeçmek 

istememeleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ankete katılanlar içerisinden devrederim diyenlerden daha fazla kişi( % 78,05’i) hisseli arazileri bedelini 

ödeyerek devralmak isteyebileceklerini belirtmişlerdir. Diğer hissedarların paylarını ödeyememe endişesi, arazinin 

tümünü işleyecek yeterli alet-ekipman ve sermayesinin olmaması,  kendisinden sonra araziyi işleyecek kimsenin 

olmaması gibi nedenlerle az bir çoğunluk(%20,15) ise hisseli arazileri bedeli karşılığı devralmak istemeyeceklerini 

belirtmişlerdir. 

İşletmelerin bölünerek küçülmesini önlemek için çiftçilerin alternatif çözümleri araştırılmış ve %76,68’i 

hisselerin ehil kardeşte veya hissedarda toplanmasını önermiştir. Hisseleri devralmak isteyenlerde aranan özellikler 

ise önem sırasına göre, arazileri alacak kişilerin köyde oturuyor olmaları, bizzat tarımsal üretim yapıyor olması, 

tarımsal üretim yapmaya istekli olması, ailesinde tarımsal eğitim almış birilerinin olması ve devraldığı arazileri en az 

10 yıl satmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.  

Yapılan ki-kare testi sonucunda çiftçilerin hissedarı oldukları arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan 

birine devretme konusundaki görüşlerinin, çiftçilerin çocuk sayılarına,  çiftçilerin yaşlarına, ankete katılan gruplara ve 

yaşadıkları yerlere göre değiştiği bulunmuştur. Uyum analizi yapılarak ilişkiler görsel boyutu ile incelendiğinde; 1-2  

çocuğa sahip olan ve  daha genç grubun devretme eğiliminde, 3-4 çocuklu ve daha yaşlı grubun devretmeme 

eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Yine uyum analizi sonucu, ankete katılan gruplar dikkate alındığında muhtarların ve 

özellikle köylerde yaşayanların arazilerini devretme fikrine olumsuz yaklaştıkları belirlenmiştir.  
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TOKAT İLİNDE TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Dr. Muhammet DEMİRTAŞ1  Dr. A. Ahmet YÜCER1   Dr. Ayla ALTUN2  

 Ahmet ÇELİK1   Dr. Şevket KALANLAR3 

ÖZET 

Türkiye’de tarım arazileri; nüfus artışı, miras, çeşitli kamulaştırmalar, arazinin alım-satım işleri gibi nedenlerle parçalanmakta ve işletme 

arazisi küçük, birbirlerinden uzak çok sayıda düzensiz parçalardan oluşmaktadır. Bu durum, modern tarım işletmeciliğine imkân vermemekte, 

üretim faktörlerinin etkin kullanımını engellemekte ve tarım işletmelerinin verimliliğini azaltmaktadır. Bu çalışma, tarım arazisinin bölünmesinin 

neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan yasal düzenlemeler hakkındaki çiftçi görüşleri ve bu görüşleri etkileyen sosyo-

ekonomik faktörleri belirlemek, tarımda verimliliği artırmak için gerekli düzenlemeleri yapacak olan birimlere gerekli önerilerle birlikte veri 

sağlamak amacıyla 2012 yılında yürütülmüştür. Tokat ilinde, 728 köy muhtarı, 14 birlik-kooperatif  veya diğer STK temsilcisi, 6 oda-borsa temsilcisi 

ve 69 önder çiftçi olmak üzere toplam 817 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucu, bölgede işletme başına toplan 

62,47 dekar olarak bulunan arazinin 26,09 dekarı kendi, eşi ve çocuklarına ait hissesiz arazi, 35,72 dekarı işletmeye ait hisseli, 0,66 dekarı kira ve 

ortağa verilen arazidir. Ortalama parsel büyüklüğü 5,50 dekar ve parsel sayısı 11,36 olarak bulunmuştur. İşletmelerin ortalama çocuk sayısı 3,69 

kendisi hariç kardeş sayısı 4,74 ve geçimini sağladığı nüfus 4,22 olarak bulunmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucu, kardeşler arasında miras 

paylaşımının yapılmadığını belirtenlerin oranı % 44,68, kız-erkek kardeş arasında eşit paylaşım olduğunu belirtenlerin oranı % 34,39, erkeklerin 

mirastan fazla pay aldığını belirtenlerin oranı % 15,91 olarak bulunmuştur. Çocuklar arası miras paylaşımı incelendiğinde, kardeşler arası 

paylaşımdan farklı olarak, mirası kız-erkek çocuk arasında eşit olarak paylaştıranların oranı (% 84,21) yüksek bulunmuştur. Ankete katılan kişilerin 

% 79,44’ü işletmelerin miras yoluyla bölünerek küçülmesinin sorun olduğunu, % 78,09’u arazilerin hissedarların birisinde toplanmasının uygun 

olacağını, % 66,22’si hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birine devri konusuna olumlu yaklaşacaklarını belirtmişlerdir. Bu kişilerin % 

86,78’i ise hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan devralmak isteyeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, arazilerin miras yolu ile parçalanması 

konusundaki düşüncelerin, hisseli arazilerin dağıtımı ile ilgili görüşlerin, miras yolu ile arazinin bölünmesini önlemek amacı ile yapılması planlanan 

düzenlemeler ile ilgili düşüncelerin,  yaş, eğitim düzeyi, sosyal güvence, tarımsal faaliyet gelirleri, geçim kaynağı, geçimini sağladığı nüfus gibi 

sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak değişip değişmediği ki-kare bağımsızlık testi ile, faktörler arasındaki ilişkiler ise lojistik regresyon analizi 

yardımı ile kontrol edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tarım arazisi, miras hukuku, Tokat 

APPROACHES AND EVALUATIONS FOR THE PREVENTION OF AGRICULTURAL 

LAND FRAGMENTATION IN THE PROVINCE OF TOKAT  

ABSTRACT 

Agricultural lands of Turkey fragmentize due to reasons such as population growth, inheritance, various expropriations, purchase and 

sale businesses of the land and operational land consists of many disorganized parts away from each other. This situation does not allow modern 

agricultural management, it also affects the effective use of production factors and decreases the efficiency of agricultural enterprises. This study 

was conducted in 2012 for the purpose of providing necessary recommendations and data to the relevant units which will make the necessary 

arrangements in order to increase the agricultural productivity and to determine the farmer opinions about the problems caused by agricultural 

land fragmentation and arrangements made for the prevention of this fragmentation and the socio-economic factors influencing these views. A 

survey study with 817 people consisting of 728 village headmen, 14 union, cooperative or other NGO representatives,   6 chambers-stock market 

representatives and 69 leading farmers was conducted in the province of Tokat. According to the results of survey evaluations 26,09 decares of 

the total 62,57 decares land per enterprise is severally owned land belonging to the person himself, its spouse and children; 35,72 decares of it is 

shared land belonging to the enterprise and 0,66 decares of it is the land rented or transferred to the partner. The average parcel size is 5,50 da 

and the parcel numbers are 11,36.  The average child number of the enterprises is 3,69, the number of siblings (except itself) is 4,74 and  the 

population they provided for is 4,22. As a result of evaluations the rate of people stating that the portion of inheritance among siblings is not 

performed is 44,68% , the rate of people stating there is an equal portion of inheritance among siblings is 34,39% and the rate of people stating 

that boys take greater share of the inheritance is 15,91%. When portion of inheritance among children examined, the rate of people sharing the 

inheritance between daughter and son –as opposed to portion among siblings- is high ((84,21%). In addition 79,44% of the survey participants 

stated that downsizing due to inheritance  portion is a problem; 78,09 of them stated that it would be appropriate to unify the lands under one 

shareholder; and 66,22% of them stated that they would find favourable to transfer their lands to other shareholders in exchange of 

remuneration. 86,78% of the farmers stated that they would like to take over the lands in Exchange of remuneration.  In addition, whether the 

opinions about land fragmentation by inheritance, the distribution of the shared lands and the thoughts about arrangements planned to prevent 

the land fragmentation by inheritance   changed depending on the socio-economic factors such as age, education level, social security, 
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agricultural incomes, means of livelihood and the population provided for was controlled by chi-square independence test  and the relationships 

between factors was controlled with the help of regression analysis. 

Key words: Agricultural land, inheritance law, Tokat. 

1. GİRİŞ 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı oldukça yüksek olup, bu değer 

1950’li yıllara kadar değişmemiş ve yaklaşık % 75 dolaylarında kalmıştır. Bu oran zaman içerisinde azalarak 1970 

yılında % 61,5’e, 1980 yılında % 56,9’a, 2000 yılında   % 35,1’e, 2010 yılında % 23,74’e ve 2012 yılında ise % 22,7’e 

kadar düşmüştür. Buna paralel olarak da, toplam nüfus içerisinde, şehirlerde yaşayan nüfus oranı artmıştır(Anonim, 

2013). Ekonomik faaliyetlere göre istihdam incelendiğinde, 1980 yılında % 60 olan tarımın payı azalarak, 2010 yılında 

% 25,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer birçok ülkede toplam istihdam içerisinde tarımın payı Türkiye ye göre oldukça 

düşük olup,  2010 yılında Avustralya’da  % 3,3, İngiltere’de % 1,2, İspanya’da % 4,3, Yunanistan’da % 12,5, 

Avusturya’da % 5,5 ve Belçika’da ise  % 1,4 olarak gerçekleşmiştir(TÜİK, 2011).  

Hala Türkiye ekonomisindeki tarım sektörünün ağırlığı nedeniyle kalkınma planlarında kırsal nüfusa ve 

tarıma özel bir önem verilse de, Türkiye’de tarım arazileri; miras, sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı kiracılık ve 

ortakçılık, çeşitli kamulaştırmalar, arazini alım-satım işleri gibi nedenlerle parçalanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 

işletmelerin işledikleri arazi miktarları küçülmekte ve işletmeler birbirlerinden uzak ve çok sayıda düzensiz 

parçalardan oluşmaktadır.  

2001 Yılı Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre; Tokat ilinde toplam tarımsal işletme sayısı 60 789 adet,  

arazi parça sayısı 300 954 adet ve toplam tarım arazi 2 145 325 dekardır. İşletme başına parça sayısı 4,95 adet, 

ortalama parça büyüklüğü 7,13 dekar ve işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği ise 35,29 

dekardır(Anonim, 2012). Bu değerler Türkiye ortalamasının yaklaşık yarısına eşittir. 

İşletme arazilerinin küçük ve parçalı yapısı; işletmelerde üretim ve yatırım maliyetlerinin yükselmesine, 

kaynak israfına,  arazi sınırlarından dolayı kayıplara, arazilerin boş kalmasına, teknoloji, bilgi ve sermaye kullanımında 

sınırlamalara neden olmakta ve dolayısıyla işletmelerin verimli bir şekilde çalışmasını engellemektedir 

Bunu önlemenin yolu; öncelikle tarım arazilerindeki daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici; yasal 

düzenlemeleri yaparak, günümüze kadar olmuş küçülmelerin, parçalanmaların ve düzensizliklerin iyileştirilmesidir.  

Bu çalışma, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişiler ve ileri gelenlerin, tarım arazilerinin bölünmesinin 

neden olduğu sorunlar hakkındaki düşüncelerini ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki görüş 

ve önerilerini almak amacıyla yürütülmüştür. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini ve birincil veri kaynağını Tokat ilinde tarım arazisinin bölünmesinin önlenmesi 

konusunda ilgili paydaşların (üretici, önder çiftçi, muhtar, kooperatif ve/veya, oda ve/veya birlik başkanları) düşünce 

ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılan anket çalışmaları ile elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

ulusal ve bölgesel düzeydeki raporlar ve istatistiklerden ikincil veriler olarak yararlanılmıştır. 

2.2. Metot 

Çalışma için gerekli olan verilerin toplanması için anket soru formlarının oluşturulması, tarımın paydaşlarının 

ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve önerilerin alınması amacı ile 10 Ocak 2012 ve 29 Şubat 2012 tarihlerinde 

Ankara’da 2 adet ulusal düzeyde Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sonucunda tarımın paydaşları ile yapılan Beyin 

Fırtınaları ile çalışmanın ana çatısının oluşturulmuş ve anket soru formunda yer alması gereken sorular belirlenmiştir.  

Hazırlanan anket soru formlarının doldurulması bu konuda eğitim almış İl Koordinatörü yönetiminde 

Tarımsal Yayımın Geliştirilmesi Projesi(Tar-Gel) kapsamında köy ve beldelerde görev yapan personel tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Anketler, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişilerin ve ileri gelenlerin tarım arazilerinin bölünmesinin 

neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki görüş ve önerilerini almak 

amacıyla; köy muhtarları, birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcileri, oda-borsa temsilcileri ve önder çiftçiler ile 

yapılmıştır. 

Çalışmanın yürütüldüğü alanlarda önder çiftçiler dışındaki tüm hedef kitle için tam sayım örnekleme 

yönteminin kullanılması amaçlanmış ve bu kitlenin tamamıyla olmasa da büyük bir çoğunluğu ile anketler yapılmıştır. 
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Anket uygulanan önder çiftçiler ise, Tar-Gel personelinin görev yaptığı her yerleşim yerinde 1 veya 2 kişi olacak 

şekilde belirlenmiştir ve bunlarla yapılmıştır.  

Doldurulan anket formları, TAGEM Anket Sistemi veri giriş programına işlenerek detay veriler yanında özet 

verilerde bu programdan elde edilmiştir.  

Verilerin analiz ve değerlendirmesinde ise uygulanan yöntem; çalışmanın amacı doğrultusunda, bir veya 

birden fazla faktör bir arada incelenmek üzere veriler sınıflandırılarak gerekli hipotezler kurulmuş ve bu hipotezlerin 

geçerliliği X2 analizi yapılarak(Kesici ve Kocabaş, 1998) test edilmiştir. Ayrıca faktörler arasındaki ilişkiler lojistik 

regresyon  analizi(Albayrak, 2006; Hosmer ve Lemeshow,2000; Y H Chan, 2005) ve simetrik olarak normalleştirilmiş 

uyum analizi yapılarak(Özdamar, 2002) değerlendirilmiş ve yüzdeler ile sonuçlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada, tarımla uğraşanlar içerisinde söz sahibi kişiler ve ileri gelenlerin tarım arazilerinin 

bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılan düzenlemeler hakkındaki görüş ve 

önerilerini almak amacıyla köy muhtarları,                           birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcileri, oda-borsa 

temsilcileri ve önder çiftçiler ile toplam 817 anket yapılmıştır.  

3.1. Ankete Katılan Gruplar ve Bazı Sosyo-Ekonomik Özellikleri   

Anketlerin % 89,1’i muhtarlar, % 8,5’i önder çiftçiler, % 1,7’si birlik-kooperatif veya diğer STK temsilcileri ve 

% 0,7’si ise oda-borsa temsilcileri ile yapılmıştır(Çizelge1). Bu kişilerin % 17’si 40 ve daha küçük, % 38,8’i 41-50 yaş, 

%31,3’ü 51-60 yaş ve % 12,9’u ise 61 ve daha büyük yaş grubundadır.  

Çizelge 1. Ankete katılan gruplardaki kişi sayıları 

Gruplar Kişi % 

 Muhtar 728 89,11 

 Birlik - Kooperatif veya diğer STK temsilcisi 14 1,71 

 Oda- Borsa temsilcisi 6 0,73 

 Önder çiftçiler 69 8,45 

 Toplam 817 100,00 

Ankete katılanların % 2,5’i okur-yazar, % 70,9’u ilkokul mezunu, % 15,1’i ortaokul mezunu, % 9,6’sı lise 

mezunu ve % 2,1’i ise yüksekokul ve üniversite mezunudur(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Ankete katılan kişilerin eğitim durumu 

Eğitim durumu Kişi % 

Okur Yazar değil 0 0,00 

Okur Yazar 20 2,45 

İlkokul Mezunu 579 70,87 

Ortaokul Mezunu 123 15,06 

Lise Mezunu 78 9,55 

Yüksekokul - Üniversite Mezunu 17 2,08 

Toplam 817 100,00 

Bu grubun % 78,1’i köylerde, % 17’si kasabalarda, % 4,5’i ilçelerde ve % 0,4’ü illerde yaşamakta olup, sadece 

% 8,2’sinin sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi olanlar içerinde en yüksek payı tarım bağ- kurlular 

(%40,4) almıştır(Çizelge3). 
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Çizelge 3. Ankete katılan kişilerin yaşadıkları yerler ve sosyal güvenceleri 

Yaşadıkları yer Kişi % Sosyal güvence Kişi % 

 Köy 638 78,09 Bağ-kur(tarım) 330 40,39 

 Kasaba 139 17,01 Bağ-kur(esnaf) 206 25,21 

 İlçe 37 4,53 SSK(tarım) 27 3,30 

 İl 3 0,37 SSK(işçi) 147 17,99 

 Büyükşehir 0 0,00 Emekli sandığı 36 4,41 

   Diğer(yaşlılık v.b) 4 0,49 

   Sosyal güvencesi yok 67 8,20 

Toplam 817 100,00 Toplam 817 100,00 

Tokat ilinde ankete katılan 817 kişinin ortalama erkek çocuk sayısı 1,91, kız çocuk sayısı 1,78 ve toplam 

çocuk sayısı 3,69 olarak bulunmuştur. Kendileri hariç erkek kardeş sayıları 2,34, kız kardeş sayıları 2,40, toplam 

kardeş sayısı 4,74’dür. Ailede geçimini sağladığı toplam nüfus sayısı ise ortalama 4,22 olarak belirlenmiştir(Çizelge 4). 

Çizelge 4.  Nüfus göstergeleri (Kişi)  

 Erkek Kız Eş-diğer Toplam 

Çocuk sayısı 1,91 1,78  3,69 

Kardeş sayısı 2,34 2,40  4,74 

Geçimini Sağladığı Nüfus 1,28 0,94 2,00 4,22 

İşletme başına arazi miktarları ve parsel sayıları Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 

işletmeye ait hissesiz arazi miktarı 26,09 da, hisseli arazi miktarı 35,72 da. , kiraya –ortağa verilen arazi miktarı 0,66 da 

ve işletme başına toplam arazi miktarı 62,47 da ve işletme başına toplam parsel sayısı 11,36 olarak bulunmuştur. 

TÜİK verilerine göre Tokat ilinde işletme başına düşen ortalama işlenen arazi genişliği 35,29 da olup anket sonucu 

bulunan değerden oldukça küçük bir değerdir. 

Çizelge 5.  İşletme başına arazisi miktarı ve parsel sayısı 

 

Parsel sayısı Sulu arazi Kuru arazi Toplam arazi 

(adet) (da) (da) (da) 

 İşletmeye (kendi, eşi ve çocuk) ait hissesiz  4,81 9,2 16,89 26,09 

 İşletmeye ait hisseli (diğer aile- akraba hisse) 6,43 12,67 23,05 35,72 

 Kiraya veya ortağa verilen 0,12 0,25 0,41 0,66 

 İşletme Başına Toplam  11,36 22,12 40,35 62,47 

İşletmelerin resmi olarak üzerlerine kayıtlı toplam kuru arazi miktarı 29,53 da olup, bu arazinin  %76,41’i 

miras, % 20,51’i satın alma ve % 2,06’sı hibe yoluyla elde edilmiştir. Resmi olarak kayıtlı sulu arazilerin ise % 55,21’i 

miras, % 41,47’si satın alma yoluyla elde edilmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. İşletmenin kendisine ait resmi olarak kayıtlı arazileri ve edinme yolları 

Kayıtlı arazileri edinme yolları 
Ortalama sulu arazi Ortalama kuru arazi 

da % da % 

Miras yoluyla 9,44 55,21 22,57 76,41 

Hibe yoluyla 0,40 2,34 0,61 2,06 

Satın alma yoluyla 7,09 41,47 6,06 20,51 

Hazine, orman ve meradan ıslah ve imar ile  0,17 0,97 0,30 1,02 

Toplam  17,10 100,00 29,53 100,00 

Yapılan anket sonucu, Tokat ilinde kardeşlerin % 44,68’i arasında miras paylaşımının yapılmadığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmada mirastan kız ve erkek kardeşlerin eşit pay aldığını belirtenlerin oranı %34,39, erkeklerin 

daha fazla pay aldığını belirtenlerin oranı % 15,91 olarak bulunmuştur. Mirastan kız-erkek çocuklar arasında eşit 

paylaşım olduğunu belirtenlerin oranı % 84,21, erkeklerin daha fazla pay aldığını belirtenlerin oranı ise % 12,12 olarak 

bulunmuştur(Çizelge 7).  

  



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

437 
 

Çizelge 7. Miras paylaşımı(%) 

Mirastan Alınan Pay 
Miras paylaşımı 

Kardeşler arası Çocuklar arası 

Kız-erkek eşit 34,39 84,21 

Erkeklere fazla pay 15,91 12,12 

Kızlara fazla pay 0,12 0,24 

Kanuna göre 1,71  

Miras dağılımı yok 44,68 (miras bırakmayacak)0,61 

Diğer 3,18 2,82 

Toplam 100,00 100,00 

İşletmeye ait tarla, bağ-bahçe, traktör, ev ve diğer varlıklara ait hissedar sayıları belirlenerek Çizelge 8’de 

verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü üzere tarla arazilerinin resmi olarak kayıtlı olan ortak sayısı 5,04 kişi olarak 

bulunmuş olup, bu hissedarlardan 2,17’si kendisi-eşi-çocuklar, 1,68’i anne-baba, 0,65’i erkek kardeş, 0,30’u kız kardeş, 

0,18’i amca- teyze-onların çocuklarından oluşmaktadır.  Aynı çizelgeden bağ-bahçe arazilerinin toplam hissedar 

sayısının 1,27, traktör v.b gibi alet-ekipmanın hissedar sayısının 0,82 ve evlerin hissedar sayısının ise 1,41 kişi olduğu 

görülmektedir. İşletme varlıklarına ait hissedarların %47,45’i kendisi, eşi, çocukları, %29,62’si anne veya baba, %12,1’i 

erkek kardeşten oluşmaktadır. 

Çizelge 8.  İşletme varlıklarının ortalama hissedar sayıları(adet) 

 Ortalama Hissedar Sayıları 

 Tarla Bağ-bahçe Traktör vb. Ev Diğer % 

Kendisi, eşi, çocukları 2,17 0,59 0,56 0,69 0,10 47,45 

Anne ve/veya baba 1,68 0,38 0,09 0,40 0,02 29,62 

Erkek kardeş 0,65 0,16 0,08 0,14 0,01 12,10 

Kız kardeş 0,30 0,08 0,01 0,07 0,00 5,46 

Amca, teyze ve çocukları vb. 0,18 0,04 0,07 0,09 0,00 4,49 

Aile dışı 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,89 

Toplam  5,04 1,27 0,82 1,41 0,13  

3.2. Hisseli Arazilerin Hissedarlardan Birinde Toplanması, Hissedarlardan Birisine Bedeli Karşılığı 

Devri veya Devralınması Konusundaki Görüşler 

İşletme arazilerinin bölünerek küçülmesini önlemek için, önceki bölümlerde açıklandığı gibi 

değerlendirmeye alınan toplam 817 çiftçinin % 78,09’u hisseli arazilerin hissedarlardan birisinde toplanmasının 

uygun olacağını, % 21,79’u uygun olmayacağını belirtmiş ve % 0,12’si bu soruya cevap vermeyip bu konuda fikir 

beyan etmemiştir. Bu çalışmada çiftçilerin arazilerin bir hissedarda toplanmasına olumlu yaklaşmama nedenleri 

araştırılmış ve sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir.  

Çizelge 9. Hisseli arazilerin hissedarlardan birinde toplanması konusundaki görüşler ve nedenleri 

Hisseli arazilerin hissedarların birisinde toplanması Kişi % 

Evet, uygun 638 78,09 

Hayır, uygun değil 178 21,79 

Fikri olmayanlar(cevapsız) 1 0,12 

Hayır, diyenlerin nedenleri 

 Kişi Puan % 

Çiftçilikten başka bir iş yapamayacağım için (tek geçim kaynağı) 129 936 19,9 

Toprağı çocuklarımın güvencesi olarak görüyorum 156 1092 23,22 

Hissedar olduğum arazinin gerçek bedelini alamayacağımı düşünüyorum 103 609 12,95 

Gelecekte arazinin değerinin artacağını düşünüyorum 98 523 11,12 

Ata mirası olduğu için vazgeçemem 120 673 14,31 

Gelecekte ihtiyaç duyduğumda satmak isterim 96 524 11,14 

Tarımsal desteklerden yararlandığım için 59 306 6,51 

Diğer nedenler 5 40 0,85 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, çiftçilerin işletme arazilerini çocuklarının güvencesi  olarak görüyor 

olmaları(%23,22) hisseli arazilerin hissedarlardan birinde toplanması konusuna olumsuz yaklaşmalarındaki en önemli 

neden olarak ortaya çıkmıştır.  
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Arazilerin toplanmasına olumsuz yaklaşmalarındaki İkinci önemli neden çiftçilikten başka yapacakları bir 

işlerinin olmaması(% 19,9) yani çiftçiliğin tek geçim kaynakları olması ve üçüncü önemli neden ise arazilerinin ata 

mirası olmasıdır. 

Ayrıca bu kararlarında hissedarı oldukları arazilerinin gerçek bedelini alamama endişesi, gelecekte değerinin 

artabileceği ve ihtiyaç duyduğunda satmak isteyeceği gibi faktörlerde etkili olmuştur.  

Değerlendirmeye alınan işletmelerin % 66,22’si hisseli arazileri bedeli karşılığı diğer hissedarlardan birisine 

devredebileceklerini belirtmiş olsalar da % 33,54’ü hisselerini devretmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

 Arazilerini devretme konusuna olumsuz yaklaşmalarının nedenleri içerisinde;  en önemli neden olarak 

çiftçilikten başka yapacakları bir işlerinin olmaması(% 25,05) yani çiftçiliğin tek geçim kaynakları olması, ikinci olarak 

işletme arazilerini çocuklarının güvencesi olarak görüyor olmaları(%21,17) ve üçüncü önemli neden olarak yine ata 

mirası arazilerinden vazgeçmek istememeleri olarak ortaya çıkmaktadır(Çizelge 10).  

Çizelge 10. Hisseli arazilerin bedeli karşılığı diğer hissedarlara devri konusundaki görüşler ve nedenleri 

Hisseli arazilerin hissedarların birisine devri Kişi % 

Evet, devrederim 541 66,22 

Hayır, devretmem 274 33,54 

Fikri olmayanlar(Cevapsız) 2 0,24 

Hayır, diyenlerin nedenleri 

 Kişi Puan % 

Çiftçilikten başka bir iş yapamayacağım için (tek geçim kaynağı) 243 1840 25,05 

Toprağı çocuklarımın güvencesi olarak görüyorum 232 1555 21,17 

Hissedar olduğum arazinin gerçek bedelini alamayacağımı düşünüyorum 159 912 12,42 

Gelecekte arazinin değerinin artacağını düşünüyorum 155 829 11,29 

Ata mirası olduğu için vazgeçemem 206 1143 15,56 

Gelecekte ihtiyaç duyduğumda satmak isterim 129 665 9,05 

Tarımsal desteklerden yararlandığım için 66 332 4,52 

Diğer nedenler 9 69 0,94 

Ankete katılan kişilerin % 86,78’i hisseli arazileri bedelini ödeyerek devralmak isteyebileceklerini, % 12,97’si 

devralmak istemeyeceklerini belirtmiş olup devralmak istememe nedenleri Çizelge 11’de verilmiştir.  

Çizelge incelendiğinde görüldüğü gibi, çiftçilerin % 44,83’ü diğer hissedarların paylarını ödeyememe 

endişesi, % 16,47’si arazinin tümünü işleyecek yeterli alet-ekipman ve sermayesinin olmaması, % 16,95’i kendisinden 

sonra araziyi işleyecek kimsenin olmaması ve % 9,01’i ise çiftçilik yapmak istemedikleri için hisseli arazileri bedeli 

karşılığı devralmak istemeyeceklerini belirtmişlerdir 

Çizelge 11. Hisseli arazileri bedeli karşılığı devralma konusundaki görüşler ve nedenleri 

Hisseli Arazileri Bedelini Ödeyerek Kişi % 

Evet, devralırım 709 86,78 

Hayır, devralmam 106 12,972 

Fikri Olmayanlar(Cevapsız) 2 0,24 

Hayır, Diyenlerin Nedenleri 

 Kişi Puan % 

Diğer hissedarların paylarını ödeyemem 80 373 44,83 

Benden sonra araziyi işleyecek kimsem yok 34 141 16,95 

Arazinin tümünü işletecek sermaye-alet-ekipmanım yetersiz 38 137 16,47 

Çiftçilik yapmak istemiyorum 23 75 9,01 

Diğer 24 106 12,74 

Hisseli arazilerin miras yolu ile parçalanıp küçülmesi, hissedarlardan birinde toplanması, bedeli karşılığı 

hissedarlardan birisine devretme veya devralma konusundaki görüşlerin anket uygulanan gruplara göre dağılımı 

incelendiğinde(Çizelge 12), ankete katılan grupların % 89,11’ini oluşturan muhtarların % 77,75’i arazilerin 

parçalanarak küçülmesinin sorun olduğunu, % 76,65’i bu arazilerin hissedarlardan birisinde toplanmasının uygun 

olacağını belirtmiş olmasına rağmen bu oran bedeli karşılığı araziyi devretme konusunda azalmış ve muhtarların % 

65,66’sı devredebileceğini, fakat % 86’26’sı hisseleri devralmak isteyeceklerini  belirtmişlerdir.  
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Çizelge 12. Hisseli araziler konusunda ankete katılan kişilerin görüşlerinin dağılımı 

Görüşler Birim 

Anket uygulanan gruplar 

 

Toplam 

Muhtar 

Birlik – 

Koop. veya 

diğer STK 

Oda- 

Borsa 

temsilcisi 

Önder 

çiftçiler 

Arazilerin parçalanması ve Sorun % 77,75 100 100 91,3 79,44 

küçülmesi Sorun değil % 22,25 0 0 8,7 20,56 

        Hisselerin hissedarlardan Uygun % 76,65 92,86 100 88,41 78,09 

birisinde toplanması Uygun değil % 23,21 7,14 0 11,59 21,79 

 
Fikri yok % 0,14 0 0 0 0,12 

        Hisseli araziler hissedarlardan Devrederim % 65,66 78,57 66,67 69,57 66,22 

birisine bedeli karşılığı Devretmem % 34,07 21,43 33,33 30,43 33,54 

devretme isteği Fikri yok % 0,27 0 0 0 0,24 

        Hissedarlardan bedeli Devralırım % 86,26 92,86 100 89,86 86,78 

karşılığı devralma isteği Devralmam % 13,46 7,14 0 10,14 12,97 

 
Fikri yok % 0,27 0 0 0 0,24 

Anketlerin % 8,45’inin uygulandığı önder çiftçiler de yine devretmek isteyenlerin oranı devralmak 

isteyenlere göre daha az bulunmuştur 

3.3. Hisseli Araziler Hakkında Planlanan Düzenlemelerin Ankete Katılan Kişilerin Bazı Sosyo-

Ekonomik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada, her ne kadar işletme arazilerinin bölünerek küçülmesini önlemek amacıyla hisseli arazilerin 

hissedarlardan birisinde toplanması, bedeli karşılığı devredilmesi veya devralınması konusuna yaklaşımların nedenleri 

kişilerden anketler yolu ile alınmış olsa da, ayrıca bu yaklaşımlara etki eden sosyo- ekonomik faktörler bazı istatistik 

testlerle belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yapılan multinominal lojistik regresyon sonucunda bazı değişkenler açısından modelin verileri iyi temsil 

etmediği belirlenmiştir. Temsil eden değişkenler de ise, bağımlı değişken olarak alınan hisseli arazileri devretme 

konusundaki tercihler ile bağımsız değişkenler(sosyo-ekonomik faktörler) arasındaki ilişkiler önemsiz bulunmuştur. 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü talimatlarıyla, 2009 yılında Türkiye genelinde yapılan çalışmada ise, ikili 

lojistik regresyon analiz sonucuna göre; eğitim düzeyi orta olan çiftçilerin, düşük düzeyde olanlara göre hisseleri 

devretme konusunda olumlu olma ihtimali 1,553 kat, yüksek düzeyde olanların ise 2,095 kat daha fazladır. Marmara 

Bölgesindeki çiftçilere göre; Ege Bölgesindeki çiftçilerin hisselerini devretme konusunda olumlu olma ihtimali 1,585 

kat, Akdeniz Bölgesinde 1,577 kat, İç Anadolu Bölgesinde 1,683 kat, Karadeniz Bölgesinde 1,275 kat, Doğu Anadolu 

Bölgesinde 1,644 kat daha fazladır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Marmara Bölgesine göre çiftçilerin hisselerini 

devretme konusunda olumlu olma ihtimali 5,649 kat daha azdır. 

Ayrıca, işletme arazilerinin bölünerek küçülmesini önlemek amacıyla hisseli arazilerin hissedarlardan 

birisinde toplanması konusundaki görüşler, hisseli arazileri hissedarlardan birisine bedeli karşılığı devretmek 

konusundaki görüşler ve hisseli arazileri hissedarlardan devralmak konusundaki görüşlerin, kişilerin sosyo-ekonomik 

yapılarından bağımsız olup olmadığı χ2 analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Çizelge 13’de verilmiştir.  

Çizelge 13. Hisseli araziler konusunda ankete katılan kişilerin görüşlerinin ile bazı sosyo-ekonomik faktörlere ait χ2 değerleri 

İşletme arazilerinin bölünerek küçülmesi konusunda görüşler 

 

Bazı sosyo-ekonomik özellikler 

Anket uyg. 

gruplar 

Yaş 

grupları 

Eğitim 

 

Sosyal 

güvence 

Yaşadığı 

yer 

Çocuk 

sayısı 

Arazi 

büyükl. 

Arazilerin parçalanıp  

küçülmesinin sorun olup olmadığı 

χ2= 12,399 1,145 18,930 8,161 7,019 4,368 5,389 

P= 0,006 0,766 0,001 0,227 0,071 0,224 0,613 

Hisselerin hissedarlardan  

birisinde toplanmasının uygun olup olmadığı  

χ2= 8,670 6,435 6,420 11,580 7,947 7,493 12,655 

P= 0,193 0,376 0,600 0,480 0,242 0,278 0,554 

Hisseleri hissedarlardan birisine  

devretme isteği 

χ2= 1,589 7,672 12,336 16,569 11,903 8,556 25,522 

P= 0,953 0,263 0,137 0,167 0,064 0,200 0,030 

Hisseleri hissedarlardan 

alma isteği 

χ2= 2,227 9,511 4,890 21,628 5,059 7,429 10,852 

P= 0,898 0,147 0,769 0,042 0,536 0,283 0,698 

Çizelge 13’den de görüldüğü gibi, yapılan χ2 analizi sonucunda işletmelerin bölünüp küçülmesi 

konusundaki görüşlerin anketin uygulandığı gruplara(χ2=12,399, P=0,006) ve eğitim düzeylerine(χ2=18,93, P=0,001) 

bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. Yine aynı tablodan, işletmelere ait hisseli arazilerin hissedarlardan birisine bedeli 

karşılığı devri konusundaki görüşlerin işletme arazisi büyüklüklerine(χ2=25,52, P=0,03) ve hisseli arazileri 
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hissedarlardan bedeli karşılığı devralma isteğinin kişilerin sosyal güvencelerine bağlı olarak değiştiği 

belirlenmiştir(χ2=21,63, P=0,042). 

Diğer sosyo-ekonomik faktörlerin ise planlanan düzenlemeler hakkındaki görüşlerden bağımsız olduğu 

aynı tablodan görülmektedir. 

3.4. İşletmenin Bölünmemesi İçin Alternatif Çözümler 

İşletmelerin bölünerek küçülmesini önlemek için çiftçilerin alternatif çözümleri araştırılmış ve sonuçları 

Çizelge 14’de verilmiştir.  

Çizelgeden de görüldüğü gibi çiftçilerin % 88,62’si hisselerin tamamının ehil olan kardeşte toplanmasının 

uygun olacağını belirtmiştir.  

Diğer alternatiflerden müstakil bir şirket kurulup, hisseler bu şirkete devredilsin diyenlerin oranı % 3,18 

olarak bulunmuştur. 

Çizelge 14. İşletmenin bölünmemesi için alternatif çözümlerin dağılımı 

Alternatif çözümler Kişi % 

Hisselerin tamamı ehil olan kardeşte – hissedarda toplansın 724 88,62 

Müstakil bir şirket kurulup, hisseler bu şirkete devredilsin 26 3,18 

Hisseli işletme bir bütün olarak üçüncü şahıslara satılsın 2 0,24 

Hisseler devlete(arazi ofisine) devredilsin 5 0,61 

Diğer 45 5,51 

Cevapsız(fikri olmayanlar) 15 1,84 

TOPLAM 817 100,00 

Tarım alanlarının bölünüp parçalanmasının önüne geçmek için hisseli arazilerini hissedarlardan birisine 

devretme konusuna olumlu bakanların devredecekleri kişide arayacakları özellikler araştırılarak Çizelge 15’de 

verilmiştir.  

Çizelge 15’den de görüldüğü gibi ankete katılanların % 26,64’ü arazileri alacak kişilerin köyde oturuyor 

olmaları, % 24,45’i bizzat tarımsal üretim yapıyor olması, % 20,66’sı tarımsal üretim yapmaya istekli olması, % 11,72’si 

ailesinde tarımsal eğitim almış birilerinin olması ve % 9,82’si ise devraldığı arazileri en az 10 yıl satmamayı taahhüt 

etmeleri gerektiğini  belirtmişlerdir. 

Çizelge 15. Hisseleri devralacak hissedarda aranılan özellikler 

Hissedarda Aranılan özellikler Kişi Puan % 

Köyde oturuyor olmalı 765 4878 26,64 

Bizzat tarımsal üretim yapıyor olmalı 762 4478 24,45 

Tarım yapmaya istekli olmalı 717 3784 20,66 

Ailesinde tarımsal eğitim almış biri olmalı 518 2146 11,72 

Devraldığı hisseleri, en az on yıl satmamayı garanti etmeli 477 1799 9,82 

Hissselerin karşılığı olarak en fazla bedeli teklif eden olmalı 331 1151 6,28 

Diğer nedenler 12 78 0,43 

3.5. İşletmelerin Bölünmesinin Ortaya Çıkardığı En Önemli Ekonomik Sorunlar  

Ankete katılan kişilere işletmelerin bölünmesinin neden olduğu en önemli ekonomik sorunların neler 

olduğu sorulmuş ve sonuçları Çizelge 16’da verilmiştir.  

Çiftçiler en önemli ekonomik sorunlar içerisinde ilk sırada yatırım ve üretim maliyetlerinin yüksek olmasını 

(% 21,62), ikinci sırada üretim ve verim düşüklüğü nedeniyle tarımsal gelirin düşük olasını (20,06) ve üçüncü sırada 

girdi kullanımı ve işgücü kayıplarındaki artışları (% 16,93) göstermişlerdir.   
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Çizelge 16. İşletmelerin bölünmesinin ortaya çıkardığı en önemli ekonomik sorunlar 

Bölünmenin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar Kişi Puan % 

Yatırım ve üretim (işletme) maliyetleri yükselmektedir 704 5025 21,62 

Üretim ve verim düşüklüğü sebebiyle tarımsal gelir düşmektedir 698 4662 20,06 

Girdi kullanımı ve işgücü kaybı artmaktadır 652 3935 16,93 

Mekanizasyon ve teknoloji kullanımını sınırlamaktadır 637 3575 15,38 

Piyasaya (pazara) yönelik üretim yapılamamaktadır 448 2017 8,68 

Tarımsal kredi kullanımını zorlaştırmaktadır 421 1898 8,17 

Arazi sınırlarından dolayı kayıplar artmaktadır 426 2056 8,85 

Diğer nedenler 0 72 0,31 

3.6. İşletmelerin Bölünmesinin ve Mevcut Mülkiyet Paylaşımının Ekonomik Avantajları 

Çiftçilere işletmelerin bölünmesinin ve mevcut mülkiyet paylaşımının ekonomik avantajları sorulmuş ve 

sonuçları Çizelge 17’de verilmiştir. Ekonomik avantajlar içerisinde ilk sırada, ailenin (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini 

sağlaması(% 24,15), ikinci sırada aile işgücünün tamamının kullanılması ve işsizliğin önlenmesi(% 16,82), üçüncü 

sırada birim alandan yüksek verim alma arayışının bulunması(% 11,92) görüşleri yer almıştır. Çiftçilerin % 35,63’ü ise 

bölünmenin ekonomik avantajının olmadığını belirtmiştir. 

Çizelge 17. İşletmelerin bölünmesinin ve mevcut mülkiyet paylaşımının ekonomik avantajları 

 Kişi Puan % 

Aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini sağlamaktadır 387 2129 24,15 

Aile işgücünün tamamı kullanılmakta ve işsizlik önlenmektedir 323 1483 16,82 

Birim alandan yüksek verim alma arayışı bulunmaktadır 257 1051 11,92 

Biyolojik çeşitlilik ve yerel bilginin korunması sağlanmaktadır 199 608 6,90 

Organik tarım kolay yapılabilmektedir 159 403 4,57 

Ekonomik avantajı yoktur, aksine dezavantajı vardır 567 3141 35,63 

4. SONUÇ  

Tarım arazilerinin bölünmesinin neden olduğu sorunlar ve bölünmeyi önlemek için yapılması planlanan 

düzenlemeler hakkındaki görüş ve önerilerini almak amacıyla, 728 köy muhtarı, 14 birlik-kooperatif veya diğer STK 

temsilcisi, 6 oda-borsa temsilcisi ve 69 önder çiftçi olmak üzere toplam 817 kişi ile yapılan anket çalışması 

yürütülmüştür. 

Sonuçlar incelendiğinde, bu kişilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu(%70,87) olduğu,  % 78,1’inin köylerde 

yaşadığı ve sadece % 8,2’sinin sosyal güvencesi olmadığı belirlenmiştir.  

Ankete katılan bu işletmelerin ortalama erkek çocuk sayısı 1,91, kız çocuk sayısı 1,78 ve toplam çocuk 

sayısı 3,69 olarak bulunmuştur. Kendileri hariç erkek kardeş sayıları 2,34, kız kardeş sayıları 2,40, toplam kardeş sayısı 

4,74 ve geçimini sağladığı toplam nüfus sayısı ise 4,22 olarak belirlenmiştir 

İşletmelere ait hissesiz arazi miktarı 26,09 da, hisseli arazi miktarı 35,72, kiraya –ortağa verilen arazi miktarı 

0,66 da ve işletme başına toplam arazi miktarı 62,47 da ve işletme başına toplam parsel sayısı 11,36 olarak 

bulunmuştur. 

İşletmelerin resmi olarak üzerlerine kayıtlı toplam kuru arazi miktarı 29,53 da olup, bu arazinin  %76,41’i 

miras yoluyla elde edilmiştir 

Tokat ilinde kardeşlerin % 44,68’i arasında miras paylaşımının yapılmadığı,  paylaşım yapılanlarda mirastan 

eşit pay alan kız ve erkek kardeşlerin oranının %34,39, fazla pay alan erkek kardeşlerin oranının  % 15,91 olduğu 

bulunmuştur. Çocuklar arası miras paylaşımında, kız-erkek çocuklar arasında eşit paylaşım olduğunu belirtenlerin 

oranı % 84,21, erkeklerin daha fazla pay aldığını belirtenlerin oranı ise % 12,12 olarak bulunmuştur. 

Tarla arazilerinin resmi olarak kayıtlı olan ortak sayısı 5,04 kişi olarak bulunmuştur. 

Bu araştırma sonucu, işletmelerin bölünmesinin ortaya çıkardığı en önemli ekonomik sorunlar içerisinde ilk 

sırada yatırım ve üretim maliyetlerinin yüksek olması, ikinci sırada üretim ve verim düşüklüğü nedeniyle tarımsal 

gelirin düşük olası ve üçüncü sırada girdi kullanımı ve işgücü kayıplarındaki artışlar gösterilmiştir.  Bunun yanında 
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bölünmenin sağladığı ekonomik avantajlar içerisinde ilk sırada, aile (kendisi, eşi ve çocukları) geçimini sağlaması, 

ikinci sırada aile işgücünün tamamının kullanılması ve işsizliğin önlenmesi, üçüncü sırada birim alandan yüksek verim 

alma arayışının olması görüşü yer almıştır.  

İşletmelerin miras yoluyla bölünerek küçülmesini önlemek için hisselerin hissedarlardan birinde 

toplanmasının ankete katılanların %78.09’u uygun olacağını, bu işletmelerin %66,22’si hisseli arazileri bedeli karşılığı 

diğer hissedarlardan birisine devredebileceklerini, % 33,54’ü devretmeyeceklerini belirtmişlerdir. Fakat ankete 

katılanların % 86,78’i hisseli arazileri bedelini ödeyerek devralmak isteyebileceklerini belirtmişlerdir. Diğer 

hissedarların paylarını ödeyememe endişesi, arazinin tümünü işleyecek yeterli alet-ekipman ve sermayesinin 

olmaması,  kendisinden sonra araziyi işleyecek kimsenin olmaması gibi nedenlerle az bir çoğunluk hisseli arazileri 

bedeli karşılığı devralmak istemeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Arazilerini devretme konusuna olumsuz yaklaşmalarının nedenleri içerisinde en önemli neden olarak 

çiftçiliğin tek geçim kaynakları olması, ikinci olarak işletme arazilerini çocuklarının güvencesi olarak görüyor olmaları 

ve üçüncü önemli neden olarak ata mirası arazilerinden vazgeçmek istememeleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

İşletmelerin bölünerek küçülmesini önlemek için çiftçilerin alternatif çözümleri araştırılmış ve %88,62’sı 

hisselerin ehil kardeşte veya hissedarda toplanmasını önermiştir. Hisseleri devralmak isteyenlerde aranan özellikler 

ise önem sırasına göre, arazileri alacak kişilerin köyde oturuyor olmaları, bizzat tarımsal üretim yapıyor olması, 

tarımsal üretim yapmaya istekli olması, ailesinde tarımsal eğitim almış birilerinin olması ve devraldığı arazileri en az 

10 yıl satmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini  belirtmişlerdir. 
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KARADENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLEN PATATESİN PAZARLAMASI 

Ahmet YULAFCI1 

ÖZET 

Bu çalışma Karadeniz Bölgesinde üretilen patatesin pazarlama yapısını, bununla ilgili problemleri ve çözüm yollarını belirlemek 

amacıyla 2003-2004 yıllarında yürütülmüştür. Gerekli veriler Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Kastamonu illerindeki, patates üretiminin 

yoğun olduğu köylerden seçilen 125 adet işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Karadeniz Bölgesinde işletme başına patates ekilişi ortalama 8,2 

dekardır. Ürün hasatlarının en yoğun olduğu aylar eylül ve ekim aylarıdır. Bölgede dekara ortalama verim 1615 kg’dır. Bölgede hasat sonrası büyük 

ölçüde (%92) sınıflandırma yapılmaktadır. Ürünler genellikle iriliklerine göre üç boya ayrılmakta ve 2,3 ila 4,5 ay arasında bir süre depolanmaktadır. 

Bölgede en yaygın olarak kullanılan depo tipi toprak depodur. Genel olarak elde edilen ürünün %85’inin satışa arz edilmekte, %15’i ise aile 

tüketimi, hayvan yemi ve tohumluk olarak değerlendirilmektedir. Ürünlerin %55’i pazarda, %39’u tüccara satılmaktadır.  Pazarlama konusunda en 

başta gelen sorunlardan biri fiyat konusundaki istikrarsızlıktır. Bunu fiyat düşüklüğü, alıcı yetersizliği, depolama tesislerinin olmaması gibi sorunlar 

takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, patates, pazarlama, sınıflandırma, depolama 

MARKETING POTATO IN THE BLACK SEA REGION 

ABSTRACT 

Marketing of potatoes produced in this study, the structure of the Black Sea region, it was carried out in 2003-2004 in order to 

determine the problems and solutions. The necessary data required in Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat and Kastamonu provinces, selected 

125 villages in intensive potato production farms were collected through a questionnaire. Black Sea Region, the average size per farm is 0,82 

hectare of potato cultivation. The harvest time September and October is the busiest season. The average yield of patato production is 16150 kg 

per hectare in the region. Region post-harvest largely (92%) is classified. Products are generally divided into three parts according to size and 

stored in a period of 2.3 to 4.5months. The most widely used type of soil in the area is there positron storage. Overall, 85% of the product from 

being offered for sale, 15% of the family consumption, animal feed and seed is considered. 55% of the products in the market, 39% are sold to the 

merchant. One of thefore most problems in the marketing of their price instability. This decrease in price, the buyer failure, followed by problems 

such as lack of storage facilities.  

Key Words: Black Sea Region, potato, marketing, classification, storage 

1. GİRİŞ 

Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates, çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayabildiği için, dünyanın 

hemen yer yerinde başarıyla yetiştirilmiş ve besin kaynağı olarak değişik şekillerde kullanılarak tüketimi hızlı bir 

şekilde artmıştır. 

Yumrularında; nişasta halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve demir gibi önemli besin maddelerini 

içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi, işlenerek değişik şekillerde (cips, parmak 

patates vs.) tüketilmektedir. Yüksek oranda nişasta içeren çeşitler endüstride hammadde (nişasta, alkol, vs.) olarak ve 

bir kısmı da hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2011). 

Türkiye 172 086 hektar dikim alanı ve 4,7 milyon tonluk üretimi ile dünyada önemli patates üreticisi ülkeler 

arasında yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi ise 23 493 hektar dikim alanı ile Türkiye’deki patates dikim alanlarının 

yaklaşık %14’ünü,  397 954 ton üretim ile de Türkiye’deki patates üretiminin %8,2’sini karşılamaktadır (Anonim, 

2012a). 

Tarım ürünleri pazarlaması; işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin yetiştirildikleri yerlerden tüketicilere 

ulaştırılıncaya kadar geçtikleri yolları ve bu yollardan geçerken yerine getirilen hizmetleri kapsamaktadır. Bu 

hizmetler tüketiciye zaman, mekan, şekil ve mülkiyet konularında faydalar sağlamaktadır. Tarım ürünleri tüketiciye 

ulaştırılmadıkça ve yukarıda bahsedilen faydalar sağlanmadığı müddetçe, üretim amacına ulaşamaz. Bu yönüyle 

pazarlama, üretimin devamı olarak kaçınılmaz bir hizmettir. Türkiye’de tarım ürünlerinin, üreticiden tüketiciye 

intikalinde, yerine getirilmesi lüzumlu işlerin neler olduğu ve bunların nasıl yapılması gerektiği üretici, aracı, işleyici ve 

satıcı tarafından tam olarak bilinmemekte, pazarlama hizmetlerinde yapılan hatalar yüzünden önemli zararlarla 

karşılaşılmaktadır (Güneş, 1970). 

                                                           
 

1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü PK. 39 Samsun, ahmetyulafci@mynet.com,  
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Onaran ve Ünlenen (2002), Niğde ve Nevşehir illerinde patates üretiminde verim ve geliri sınırlayan başlıca 

sorunların pazarlama, tohumluk kullanımı ve hastalık ve zararlılar olduğunu belirtmektedirler. 

Geçit ve Kolsarıcı (2001), Türkiye’de patates tarımında karşılaşılan en önemli sorunun pazarlama sorunu 

olduğunu ifade etmektedirler. 

Arslan (2002), Van yöresinde patates tarımında üretim ve verim düşüklüğüne neden olan sorunların 

arasında yetersiz ve uygun olamayan depolama koşulları ile pazarlama koşullarının olduğunu kaydetmektedir. 

Anonim (2005a), patateste pazarlama konusunda ise ambalajlama, homojenite, depolama ve nakliye 

konusunda eksikliklerin olduğunu ifade etmektedir. 

Sürdürülebilir tarım sistemine uygun çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği çalışmalarının yapılabilmesi için 

üretici şartlarında patates üretimiyle ilgili teknik ve ekonomik verilerin ortaya konulması gerekmektedir. Karadeniz 

Bölgesinde patates yetiştiriciliğinin ekonomik yönden incelendiği araştırmalar sınırlı sayıda olup, bölgeyi bu ölçekte 

ele alan başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma bölgesinde patatesin yoğun olarak yetiştirildiği illerden 

yeterli sayıda işletme seçilerek anket yoluyla bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada, patates yetiştiriciliği yapan 

işletmelerin elde ettikleri ürünü ne şekilde pazarladıkları ve karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırmanın esas materyalini, patates üreticilerinden anket yoluyla toplanmış olan orijinal nitelikteki veriler 

oluşturmuştur. Ayrıca bölgede yer alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden elde edilen bilgilerle 

konuyla ilgili olarak yayınlanmış istatistik ve araştırma sonuçlarından da yararlanılmıştır.    

2.2. Metot 

Araştırma kapsamında Karadeniz Bölgesinin Amasya, Kastamonu, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat illerinde 

toplam 125 adet anket yapılmıştır (Çizelge 2.1). Bu iller 2012 yılı itibarıyla Karadeniz Bölgesi patates ekiliş alanlarının 

%72’sine sahip bulunmaktadırlar. Örnekleme çalışmalarında gayeli örnekleme metodu kullanılmıştır. Bu amaçla elde 

mevcut zaman, eleman ve araç imkanları dikkate alınarak bu illerde 2002 yılı ekiliş alanlarına göre her 250 hektarlık 

ekiliş alanında ortalama bir anket yapılması uygun görülmüş ve illerdeki anket sayıları, anket yapılacak ilin ekiliş 

alanıyla orantılı olacak şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca her ilde yapılacak anket sayısının 10 adetten az olmamasına 

dikkat edilmiştir. Daha sonraki aşamada ise bu illerde patates tarımının yoğun olduğu ilçe ve köyler Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan teknik elemanlar ve ekiliş kayıtları yardımı ile tespit 

edilmiştir.  

Çizelge 2.1. Anket Yapılan iller, patates ekiliş alanları ve anket sayıları 

İL ADI 2002 YILI EKİLİŞ ALANI (hektar) ANKET SAYISI (adet) 

Ordu 10 379 42 

Trabzon 8 519 34 

Tokat 4 211 17 

Kastamonu 3 024 12 

Samsun 2 390 10 

Amasya 1 130 10 

Toplam 29 653 125 

Anketlerde hasattan başlayarak pazarlama aşamasındaki işlemler incelenmiş ve karşılaşılan problemlerle 

ilgili sorular yöneltilmiştir. Değerlendirmeler iller bazında olduğu gibi bölgenin tamamı için de değerlendirmeler 

yapılmıştır. Değerlendirmede; yüzdeler ile basit ve tartılı aritmetik ortalamalar kullanılmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. İşletmelerin Arazi Varlığı 

Araştırma bölgesindeki illerde patates üreticisi işletmelerde ortalama işletme arazisi genişliği 61,82 dekardır 

(Çizelge 3.1). Bu arazi büyüklüğü 68,1 dekar olan Türkiye ortalamasından yaklaşık %10 daha azdır (Anonim, 2012b). 

İşletme arazisi genişliği olarak Kastamonu birinci sırada Amasya ise ikinci sırada yer almaktadır. Trabzon işletme 

arazisi genişliği olarak 23,87 dekar ile sonuncu sırada yer almaktadır. İşletme arazilerinin %89’u mülk arazilerden 

oluşmaktadır. Mülk arazinin fazlalığı arazi kirası gibi girdileri azaltması ve arazinin itinalı kullanımı yönünden olumlu 

bir durumdur. Mülk, kira ve ortakçılıkla kullanılan arazi oranları Türkiye ortalaması ile hemen hemen aynıdır (Anonim, 
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2004). Mülk işletme arazilerinin yaklaşık 2/3’ü sulanmayan arazilerden oluşmaktadır. Sulanan işletme arazisi oranı 

%41 düzeyindedir (Çizelge 3.1).  Bu oran %24,1 olan Türkiye ortalamasından yaklaşık %70 daha fazladır (Anonim, 

2012b).  

Çizelge 3.1. Patates üreten işletmelerde arazi tasarruf durumu  

ARAZİ TASARRUF DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Toplam arazi (dekar) 23,87 53,63 58,84 105,5 83,17 108,58 61,82 

  -Mülk arazi kuru 22,37 51,25 51,23 27,5 20,91 40,81 35,54 

  -Mülk arazi sulu 1,38 2,38 5,14 58,4 60,87 30,58 19,44 

  -Kiralık arazi kuru 0,12 - - - - - 0,03 

  -Kiralık arazi sulu - - 0,54 2 1,39 37,19 5,28 

  -Ortak arazi kuru - - 1,93 9,1 - - 0,85 

  -Ortak arazi sulu - - - 9,5 - - 0,68 

Mülk arazi parsel sayısı (adet) 4,52 10,73 9,8 10 7,72 11,6 8,6 

Patates parsel sayısı (adet) 1,56 2 1,15 1,1 2,13 1,5 1,71 

Patates dikim alanı (dekar) 2,27 6,60 2,91 7,80 20,61 12,77 8,28 

Patates arazileri ortalama 1,71 parselden oluşmaktadır. Bölge illerinde yetiştirilen patatesin ortalama ekiliş 

alanı 8,28 dekardır. Patates ekiliş alanı Trabzon ve Samsun illerinde 3 dekarı bulmazken Tokat ilinde 20 dekarı 

geçmektedir. Genelde Trabzon, Ordu ve Samsun gibi sahil kesiminde yer alan Orta ve Doğu Karadeniz illerinde 

işletme başına düşen patates ekiliş alanının daha düşük olduğu gözlenmektedir. 

3.2. Pazarlama Hizmetleri  

3.2.1. Hasat ve Nakliye 

Mayıs ve Haziran döneminde de küçük çaplı olarak başlasa da bölgede kayda değer hasatlar Temmuz 

ayında başlamaktadır (Çizelge 3.2). Hasatların en yoğun olduğu aylar ise Eylül ve Ekim aylarıdır. İller bazında 

incelendiğinde hasada en erken başlayan il Trabzon’dur. Ağustos ayı Trabzon, Eylül ayı Ordu, Ekim ayı Samsun, 

Ağustos ayı Amasya, Temmuz ayı Tokat ve Eylül ayı da Kastamonu için hasatların en yoğun olduğu aylardır.  

Çizelge 3.2. Patateste hasat tarihleri (%) 

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Mayıs 9 - - - - - 2 

Haziran 9 - 7 - 5 - 3 

Temmuz 5 - 29 30 62 - 17 

Ağustos 50 2 7 40 - - 14 

Eylül 27 56 14 10 33 67 40 

Ekim - 42 43 20 - 33 24 

Bölgede dekara ortalama verim 1 615 kg’dır (Çizelge 3.3). Dekara verimi en yüksek olan il Tokat’tır. Tokat’ı 

Amasya ili takip etmektedir. Trabzon, Ordu, Samsun ve Kastamonu illerinde ise dekara verim bölge ortalamasının 

altındadır. Samsun ilinde Havza, Vezirköprü, Ladik gibi patatesin düz taban arazilerde yetiştirildiği, sulandığı ve girdi 

kullanımının daha yoğun olduğu ilçelerde patates verimi dekara 2 000 kilogramın üzerinde iken Alaçam gibi 

patatesin sulanmadığı ve girdi kullanımının daha az olduğu ilçelerde 1 000 kg civarındadır. Benzer durumlar diğer iller 

için de söz konusudur. Karadeniz Bölgesi verimlilik yönünden Türkiye’deki tarım bölgeleri içerisinde son sırada yer 

almaktadır. 

Çizelge  3.3.  Patateste dekara verim ve işletme başına üretim 

 TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Dekara verim (kg) 1 197 1 399 1 250 2 374 2 591 1 368 1 615 

İşletme başına üretim (kg) 3 151 7 489 3 311 17 565 46 436 17 425 14 372 

Nakliye, ürünün gerek tarladan işletmeye gerekse işletmeden pazara taşınması işlemidir. Bazı işletmelerde 

alıcılar ürünü doğrudan tarladan almakta üreticinin nakliye için ayrıca bir masraf yapmasına gerek kalmamaktadır. 

Nakliye işleminde en fazla kullanılan araç traktör olmakla birlikte Ordu ve Trabzon gibi illerde hayvan ve jip gibi 

araçlar da kullanılmaktadır. 
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3.2.2. Sınıflandırma 

Bölgede hasat sonrası büyük ölçüde (%92) sınıflandırma yapılmaktadır. Ürünler genellikle iriliklerine göre üç 

boya ayrılmaktadır (Çizelge 3.4). Hasat edilen ürünlerin %67’si birinci boy, %28’i ikinci boy, %4’ü ise üçüncü boy 

olarak tasnifteki yerini almaktadır.   

Çizelge 3.4. Patateste ürün sınıflarının toplam üretim içindeki oranları (%) 

ÜRÜN SINIFLARI TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Birinci boy  65,2 71,3 65,4 76,7 67,9 56,2 67,3 

İkinci boy  25,1 27,1 26,2 18,6 26,7 43,3 28,4 

Üçüncü boy 9,8 1,6 8,4 4,7 5,4 0,6 4,4 

Türkiye’de pazara sürülen patateslerde standardizasyon ve çeşit konusuna önem verilmemektedir. 

Patatesler çok kaba bir şekilde iri, orta ve küçük olarak tasnif edilmekte, çoğu zaman bu da yapılmayarak karışık bir 

şekilde patates çuvalı denilen ambalajlara konmaktadır. Çuvallanan patateslerin ağırlığı 45-55 kg arasında 

değişmekte bu durum satışta zorluk meydana getirmektedir (Dağdemir ve Birinci, 1999).  

3.2.3. Depolama 

İriliklerine göre 3 boya ayrılan ürünler 2,3 ila 4,5 ay arasında bir süre depolanmaktadır (Çizelge 3.5). İkinci 

boy ürünler genellikle tohumluk olarak değerlendirildiği için bunlarda depolama süresi daha uzun olmaktadır. 

Samsun ilinde ise depolama ile ilgili yeterli veri elde edilememiştir. 

Çizelge 3.5. Patateste ürün sınıflarına göre depolanan ürün miktarı ve süresi 

DEPOLAMA MİKTAR VE SÜRESİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Birinci boy depolanan miktar 

(kg) 
174 2 627 - 6 860 3 043 3 325 2 216 

Birinci boy depolama süresi (ay) 2,8 4,1 - 2,7 0,9 4,0 2,8 

İkinci boy depolanan miktar (kg) 106 613 - 1 465 217 3 969 809 

İkinci boy depolama süresi (ay) 3 5,7 - 2,8 4,0 6,0 4,5 

Üçüncü boy depolanan miktar 

(kg) 
22 18 - 70 - 1 000 131 

Üçüncü boy depolama süresi 

(ay) 
2,0 2,0 - 3,0 - - 2,3 

Bölgede en yaygın olarak kullanılan depo tipi toprak depodur (Çizelge 3.6). Bu depo tipi toprağın belirli bir 

derinlikte kazılmasıyla oluşturulan doğal bir depodur. Hazırlanışının fazla bir masraf gerektirmemesi, eskiden beri 

kullanılıyor olması ve patatesi iyi bir şekilde muhafaza etmesi sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu depo tipi 

Trabzon ve Ordu illerinde daha yaygındır. Bu depo tipini genellikle evlerin alt katı veya bodrumları takip etmektedir. 

Bu depo tipi ise Samsun, Amasya, Tokat ve Kastamonu illerinde daha yaygındır. Bunun yanında Trabzon’da seren adı 

verilen yerler de depolamada kullanılmaktadır. 

Aytaç ve ark. (2002)’nın bildirdiğine göre; Karadeniz’in batı kısmı hariç üretilen patatesleri saklamak için 

modern depolar bulunmamakta; patatesi depolamak için toprağa açılmış çukurlar, taş duvarlarla örülmüş yarı toprak 

altındaki depolar veya mağaralar kullanılmakta; sıcaklık ve nem kontrolünün yapılamadığı bu alanlarda çürüme, 

bozulma ve sürme gibi nedenlerle ziyan olan patates oranı bir hayli fazla olmaktadır. 

Çizelge 3.6. Patates depolamada kullanılan depo tipleri (%)  

DEPO TİPLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Toprak  47 94 44 - - 43 59 

Evlerin altı 30 6 56 100 100 57 34 

Seren 23 - - - - - 7 

İşletmelerin yaklaşık yarısında depolama esnasında kayıplar meydana gelmektedir (Çizelge 3.7). Kayıp oranı 

%8 civarındadır. 

Arslan (2002), Van ilindeki patates tarımını değerlendirdiği bir çalışmada üreticilerin kışlık gıda ihtiyaçları ile 

ertesi yıl tohumluk olarak kullanacakları patatesleri depoladıklarını, saklama yeri olarak genelde mahzen ve kiler 

tercih edilmekle birlikte toprak kuyularda da muhafaza yapıldığını; tam olarak olgunlaşmayan, yaralı, hastalık ve 

zararlılar ile bulaşık yumruların aydınlanma, sıcaklık ve havalandırma bakımından uygun olmayan depolama 

koşullarından çok daha fazla etkilenip büyük ürün kayıpları meydana geldiğini belirtmektedir.  
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Çizelge 3.7. Patateste depo kaybı olup olmadığı (%) 

DEPO KAYBI DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Depo kaybı olan 61 62 40 56 52 23 54 

Depo kaybı olmayan 39 38 60 44 48 77 46 

Ortalama depo firesi  11 7 - 5 4 5 8 

Depolama esnasında meydana gelen kayıpları en aza indirmek amacıyla üreticiler tarafından çeşitli tedbirler 

alınmaktadır. Bunlar toprakta depolananlarda su girişini önleme, fare ilacı ve üzerini sıkıca kapatma şeklinde ortaya 

çıkarken, binalarda depolananlarda güneş ışığı almasını önleme, zemine ızgara koyma ve kızışmayı önlemek için 

çuvalların arasına saman koyma şeklinde ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3.8). 

Türkiye’de patatesin depolanmasıyla ilgili modern tesisiler hemen hemen hiç yoktur. Depo yetersizliği hem 

ürünün bir an önce elden çıkarılmasını zorunlu hale getirmekte hem de önemli ürün kayıplarına yol açmaktadır. 

Ayrıca ürünü işleyecek tesislerin olmaması da önemli miktarda ürün zayiatına zemin hazırlamaktadır (Dağdemir ve 

Birinci, 1999; Arslan ve ark., 1995’ten). 

Çizelge 3.8. Patateste depo kayıplarını önlemek için alınan tedbirler (%) 

TEDBİRLER TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Su girişini önleme - 69 - - - - 47 

Fare ilacı  - 23 - - - - 16 

Güneş ışığı almamasını sağlama - - - 100 - - 16 

Zemine ızgara koyulması - - - - 67 - 11 

Çuval aralarına saman koyma - - - - 33 - 5 

Üzerini iyice kapatma - 8 - - - - 5 

Ülkemizde patates üretiminin en önemli sorunlarından birisi pazarlamadır. Patatesin alternatif kullanım 

alanları,  sanayide kullanımı,  dış pazarlar ve mamul madde çeşitliliği oluşturulmadıkça bu sorun devam edecektir. Bu 

arada yetersiz depolama kapasitesi de pazarlama periyodunu kısaltarak ürün fiyatlarında üretici aleyhine sonuçlar 

doğurmaktadır. (Anonim, 2005a). 

3.2.4. Satış 

Genel olarak elde edilen ürünün %85’inin satışa arz edildiği, %15’inin ise aile tüketimi, tohumluk ve hayvan 

yemi olarak değerlendirildiği görülmektedir (Çizelge 3.9). Satış oranları Doğu Karadeniz’den batıya doğru gidildikçe 

artmaktadır. 

Çizelge 3.9. Patateste üretimin değerlendirilmesi (%) 

ÜRETİMİN 

DEĞERLENDİRİLME 

ŞEKİLLERİ 

TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Satılan 63 71 73 86 92 88 85 

Aile tüketimi  24 14 11 1 1 2 5 

Tohumluk ayrılan  4 9 8 9 2 10 5 

Hayvanlara verilen  9 7 8 4 5 1 5 

Türkiye’de patates üretiminin %13’ü tohumluk olarak ayrılmakta, %16’sı patates üreten işletmelerde aile 

içi tüketime tahsis edilmekte, %3’ü hayvanların beslenmesinde kullanılmakta, kalan %68 ise pazara arz 

edilmektedir. Pazar değeri bulunmayan tip dışı patatesler, üreticiler tarafından kendi hayvanlarına yedirilmekte 

ya da besicilere satılmaktadır. Normal tip patateslerin hayvan yemi olarak kullanılmamasının en önemli sebebi, 

alternatif enerji kaynaklarına göre patatesin daha pahalı olmasıdır.  Patates sığır,  koyun,  at ve tavuklar için ölçülü 

olarak yedirmek kaydıyla tane yemlerle proteince fakir olan yemlerin yerlerine geçmeye bir dereceye kadar 

elverişlidir (Anonim, 2005a). 

Ürünlerin satış yerleri incelendiğinde ürünlerin %55’inin pazarda, %39’unun tüccara satıldığı görülmektedir 

(Çizelge 3.10). Az da olsa götürü satış ve hal satışları da mevcuttur. Pazar satışlarında Samsun, tüccara yapılan 

satışlarda Tokat, götürü satışlarda Amasya, hal satışlarında ise Trabzon ili ön sırada yer almaktadır. 

Son yıllarda patates üretim bölgeleri yakınına veya şehirlerarası yolların kavşak noktalarına çiftçi tarafından 

getirilmekte, burada perakende olarak direk tüketiciye, toptan olarak ise toptancı ve perakendeciye satılmaktadır. 

Toptancı ve perakendeciler aldıkları ürünü tüketici pazarlarında, manavlarda veya gezici araçlarda tüketiciye 

ulaştırmaktadırlar (Dağdemir ve Birinci, 1999).   
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Çizelge 3.10. Patateste satış yerleri (%) 

SATIŞ YERLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Pazarda satış 80 62 100 46 20 69 55 

Tüccara tarlada satış 10 29 - 38 80 31 39 

Götürü satış - 5 - 15 - - 3 

Halde satış 10 5 - - - - 2 

Ortalama olarak patatesin satış fiyatı 0,230 TL/kg olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 3.11). Bu fiyat üreticinin 

istediği 0,392 TL/kg fiyatının bir hayli altındadır. Üreticinin eline geçen fiyatın, onun arzu ettiği fiyatın %59’una 

tekabül ettiği görülmektedir.  

Tüketicinin 1 kg patatese ödediği fiyat ile 1 kg patatese karşılık çiftçi eline geçen fiyat arasındaki fark 

pazarlama marjını vermektedir. Pazarlama marjından aracıların eline geçen değer kastedilmektedir. Dağdemir ve 

Birinci (1999), patateste aracıların eline geçen oranların %17-40, çiftçi eline geçen oranların ise %60-83 arasında 

değiştiğini bu oranlara bakıldığında tüketicinin 1 kg patatese ödediği fiyatın önemli bir kısmının çiftçi eline geçtiğini 

belirtmektedirler. 

Çizelge 3.11.  Patateste ortalama satış fiyatı ve üreticinin istediği fiyat 

FİYAT TÜRLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

a-Ortalama satış fiyatı (TL/kg) 0,295 0,261 0,207 0,189 0,176 0,250 0,231 

b-Üreticinin istediği fiyat (TL/kg) - 0,441 0,450 0,500 0,311 - 0,392 

Gerçekleşen ve istenen fiyat 

oranı (a/b) 
- 0,59 0,46 0,38 0,57 - 0,59 

Anonim (2005a)’e göre; yapılan çalışmalara göre patates talebinin fiyat esnekliği, arzına göre daha kararlıdır 

ve sıfıra yakın veya sıfır kabul edilir. Ayrıca patatese olan talebin mevsimlere ve aylara göre pek farklılık 

göstermediği belirtilmektedir. Burada kişi başına patates tüketimi veya talebi, yine kişi başına düşen arz 

miktarına teorik olarak eşittir. Buna göre, patates fiyatını belirleyen faktörün daha ziyade arz olduğu, arzdaki 

oynamalarla sabit sayılabilecek talebe karşı fiyatlarla arzulanan ayarlamaya gidilebileceği anlaşılır. Anonim (2005b)’e 

göre; patates tarımı ile ilgili diğer bir sorun ise üretimin dalgalı olmasıdır. Patates fiyatlarının her yıl değişiklik 

göstermesi üretimi doğrudan etkilemektedir. Fiyatların yüksek olması çiftçileri ertesi yıl daha fazla üretim 

yapmaya zorlarken, ortaya çıkan üretim artışı tekrar fiyatları düşürmekte ve dalgalı bir piyasa yapısı ortaya 

çıkmaktadır. 

Satışlarda ödeme şekli büyük ölçüde peşin olarak yapılmaktadır (Çizelge 3.12). Vadeli satışlar en fazla Tokat 

ilinde görülmektedir. 

Çizelge 3.12. Patates satışında ödeme şekilleri (%) 

ÖDEME ŞEKİLLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Peşin 100 80 100 100 68 90 83 

Vadeli - 20 - - 32 10 17 

Ürün sınıfları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ise birinci boy olarak ayrılan patatesler büyük 

ölçüde satışa arz edilmektedir (Çizelge 3.13). Birinci boy patateslerin aile içi tüketimi Trabzon, Ordu ve Samsun 

illerinde daha fazladır. Birinci boy patateslerin tohumluk olarak kullanılma oranı oldukça azdır. 

Çizelge 3.13. Birinci boy patateslerin değerlendirilmesi (%) 

DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Satılan miktar  79,5 74,1 89,1 91,5 98,9 98,5 92,7 

Aile tüketimi 16,5 14,2 10,9 1,5 0,8 1,5 4,2 

Tohumluk ayrılan 3,8 7,3 - 1,8 0,3 - 1,7 

Hayvanlara verilen 0,3 4,4 - 5,2 - - 1,3 

Birinci boy olarak ayrılan patateslerin başlıca satış yerleri tüccar ve pazarlardır (Çizelge 3.14). Tokat 

haricindeki illerde pazar satışları tüccar satışlarına nazaran daha ağırlıklıdır. 

Çizelge 3.14. Birinci boy patateslerin satıldığı yerler (%)  

SATIŞ YERLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Tüccar 13 42 13 45 88 45 50 

Pazar 88 58 88 55 12 55 50 
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İkinci boy patatesin de en önemli bir kısmı satış yoluyla değerlendirilmektedir (Çizelge 3.15). Ancak ikinci 

boyda satış oranı birinci boya nazaran daha azdır. Tohumluk olarak ayrılan patatesler de esas itibariyle ikinci boy 

patateslerden seçilmektedir.  

Çizelge 3.15. İkinci boy patatesin değerlendirilmesi (%) 

DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Satılan miktar 43,4 68,1 57,1 58,7 92,6 75,4 80,3 

Tohumluk ayrılan 4,7 13,0 29,7 39,8 6,0 22,9 13,0 

Aile tüketimi 52,0 12,5 13,2 1,5 1,5 1,7 5,8 

Hayvanlara verilen - 6,5 - - - - 1,0 

İkinci boy patateslerde de tüccar ve pazar satışları yaklaşık olarak birbirine denk seviyededir (Çizelge 3.16). 

Bu boyda da yine Tokat ilinde tüccar satışları daha ağırlıklıdır. 

Çizelge 3.16. İkinci boy patatesin satıldığı yerler (%) 

SATIŞ YERLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Pazar 100 83 100 71 8 - 52 

Tüccar - 17 - 29 92 - 48 

Üçüncü boy olarak ayrılan patateslerin en önemli değerlendirilme şekli bunların hayvan yemi olarak 

kullanılmasıdır (Çizelge 3.17). Bu boy patateslerin satışa sunulduğu tek il Amasya ilidir. Bu boy patateslerin aile 

tüketimi ve tohumluk olarak kullanılma şekli son derece azdır. Üçüncü boy patatesler de yine tüccar ve pazar satışı 

şeklinde pazarlanmaktadır. 

Çizelge 3.17.  Üçüncü boy patatesin değerlendirilmesi (%) 

DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Hayvanlara verilen  95,2 100,0 100,0 - 100,0 100,0 89,9 

Satılan miktar - - - 96,4 - - 9,1 

Aile tüketimi 4,8 - - - - - 0,6 

Tohumluk ayrılan - - - 3,6 - - 0,4 

Pazarlama konusunda en başta gelen sorunlardan biri fiyat konusunda istikrarlı bir pazarın olmamasıdır 

(Çizelge 3.18). Bunu fiyat düşüklüğü, alıcı yetersizliği, depolama tesislerinin olmaması gibi sorunlar takip etmektedir. 

Sorunların önem derecesi illere göre farklılık gösterebilmektedir. 

Türkiye’de patates tarımında karşılaşılan önemli bir sorun da pazarlamadır. Patatesin alternatif kullanım 

alanları, sanayide kullanımı, dış pazarlar oluşturulmadıkça bu sorun devam edecektir. Ayrıca yetersiz depolama 

kapasitesi de pazarlama periyodunu kısaltarak ürün fiyatlarında üretici aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde 

patates sanayisinin geliştirilmesi, patates cipsi, unu, püresi, nişastası ve çeşitli çorbalıklar gibi ürünlerin üretilip 

kullanım alanlarının çoğaltılması pazarlamayı kolaylaştıracaktır (Geçit ve Kolsarıcı, 2001). 

Çizelge 3.18. Patateste pazarlama sorunları (%)  

PAZARLAMA SORUNLARI TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

İstikrarlı bir pazar olmaması 19 31 - 27 33 50 29 

Alıcının yeterli ancak fiyatın 

düşük olması 
26 23 33 7 20 33 20 

Alıcının az ve fiyatın düşük 

olması 
7 17 67 30 9 17 17 

Depolama tesislerinin olmaması 26 13 - 13 9 - 13 

Nakliye maliyetinin yüksek 

olması 
22 15 - 10 2 - 10 

Alıcıların ödeme yapmaması - 2 - 7 24 - 9 

Hallerdeki kesintilerin yüksek 

olması 
- - - 7 2 - 2 
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4. SONUÇ  

Karadeniz Bölgesindeki patates üreticisi ürettiği ürünü arzu ettiği fiyattan satamamaktadır. Bölgenin Niğde 

ve Nevşehir yöresine nispeten daha erken bir dönemde piyasaya patates arz etme imkanı ve dolayısıyla daha iyi fiyat 

elde etme imkanı olduğu dikkate alınarak turfanda patates yetiştiriciliği konusu üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır.  

Bölgede üretilen patates başlıca insan gıdası, tohumluk ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Alternatif 

kullanım alanları, ihracatın artırılması ve patates işleme sanayinin gelişmesi fiyat istikrarı açısından önem arz 

etmektedir.  

Bölgede verimlilik düşüktür. Verimliği artıracak çalışmaların yapılması üretici gelirini olumlu yönde 

etkileyecektir. Araştırma alanında patatesin pazarlaması konusunda faaliyet gösteren herhangi bir kooperatif 

olmaması bir eksiklik olup örgütlenme konusuna ağırlık verilmelidir. 

Patatesin daha uygun koşullarda depolanması ve uygun pazar koşullarında piyasaya sürülebilmesi için 

tekniğine uygun, maliyeti fazla olmayan depo modelleri geliştirilmeli ve üreticilere tavsiye edilmelidir. 
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ÇANAKKALE İLİNDEKİ BAŞLICA SULAMA BİRLİKLERİNİN KIRSAL KALKINMA 

YÖNÜNDEN BAZI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

Dr. Erol ÖZKAN1 Uzman Başak AYDIN 1 

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ2 Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA3 

ÖZET 

Kırsal kalkınmada önemli bir unsur olan sulama işletmeciliğinde yönetici ve üretici sorunlarına ışık tutmayı amaçlayan asıl araştırma 

projesi ile yüz yüze anket uygulaması ile üretici ve yöneticilerden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucunda, projeden beklenen birçok amaca 

ulaşılmıştır. Projede aynı zamanda Trakya bölgesinde ve Çanakkale ilinde tarımsal sulama işletmeciliğini üstlenmiş olan sulama 

organizasyonlarının bazı performans göstergelerinin çeşitli analiz yöntemleri ile ortaya konulması da amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

yöneticilerden teknik kapsamlı ve mali kapsamlı kayıtlara dayalı bazı verilerin alınması sağlanmıştır. Sulama organizasyonlarından alınan bu 

verilere dayalı olarak hesaplanan performansa yönelik bulgular, bu bildiri kapsamında değerlendirilerek verilmiştir.  

Araştırmada, 1990’lı yıllardan itibaren tarımsal sulama işletmeciliğinin sulama kooperatiflerine veya sulama birliklerine devredilmesi 

sürecinde, Çanakkale İlinde sulama işletmeciliğini devir alan sulama birliklerinden büyük sulamaları işleten dört tanesi seçilerek bu sulama 

birliklerinin çeşitli yönlerden performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bildiriye konu olan etkinlik göstergelerinden performans değerlendirmesinin 

yapılmasını sağlayan veriler; Çanakkale Biga Ovası Sulama Birliği, Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliği, Çanakkale Truva Sulama Birliği 

ve Çanakkale Pınar Sulama Birliğinden alınmıştır. Belirtilen sulama birliklerinden 2008, 2009, 2010 yıllarına ait alınan verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda; her bir sulama birliği için yıllar bazında yapılan değerlendirmelerle; sulama oranı, su ücreti toplama performansı, masrafları karşılama 

oranı, bakım giderlerinin gelire oranı, sulama birliğinde çalışan kişi sayısı başına sulanan alan, su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen 

toplam masraf. vb. gibi performans kriterleri bulunmuştur. Üç yıllık verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmelere göre birçok performans kriteri 

açısından, Çanakkale Merkez Sulama Birliğinin en iyi performans gösterdiği, Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin ise en düşük performans 

gösterdiği belirlenmiştir. Bulunan bu veriler kırsal kalkınma açısından değerlendirilmiş ve ilişkilendirilerek açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır. 

Literatürlere dayalı yöntemlerle belirlenen performans sınıflamaları dikkate alınarak, sulama birliklerinin ayrı ayrı ve birlikte yapılan 

analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen performans değerleri kırsal kalkınmaya katkılarının birer göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun ileri aşaması olan etkinlik değerlendirmelerinde ise belirlenen bu performans değerleri yükseldikçe kırsal kalkınmaya 

katkısının daha fazla olacağı kabul görmektedir, aksine performans değeri azaldıkça sulama birliğinin kırsal kalkınmaya olan katkısının da azaldığı 

veya düştüğü kabul görmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama birliği, performans göstergesi, kırsal kalkınma, Çanakkale.  

SOME PERFORMANCE INDICATORS OF MAIN IRRIGATION UNIONS IN TERMS OF 

RURAL DEVELOPMENT IN ÇANAKKALE 

ABSTRACT 
As a result of the evaluations of the data obtained from the producers and the managers by face to face inquiry method with the 

research project which has purposed to solve the problems of the managers and the producers in irrigation administration in rural development, it 

has been reached to many purposes expected from the project. In the project, it has been purposed to put forward some of the performance 

indicators of the irrigation organizations in Thrace Region and Çanakkale province by various analysis methods. Towards this purpose, some data 

based on technical and financial registrations from the managers have been provided.   

In the research, it has been tried to be determined the performances of the four irrigation unions which manage the big irrigations in 

Çanakkale during the transfer of agricultural irrigation administration to irrigation cooperatives or irrigation unions. The data which provide the 

performance evaluation have been taken from Çanakkale Biga irrigation union, Çanakkale-Ezine-Bayramiç irrigation union, Çanakkale Truva 

irrigation union and Çanakkale Pınar irrigation union. As a result of the evaluation of the data of 2008, 2009 and 2010 years from the irrigation 

unions, some performance criteria as irrigation ratio, water wage collection performance, expense compensation ratio, the ratio of maintenance 

expenses to income, irrigated area per person number in the enterprise and total expenses per employed person in water distribution have been 

determined. According to the evaluations based upon the three years data, it has been determined that Çanakkale irrigation union has exhibited 

the best performance and Ezine Bayramiç irrigation union has exhibited the worst performance in terms of many performance criteria. 

The performance values determined according to the analysis and evaluation results of irrigation unions are evaluated as an indicator 

of the contributions to rural development. In efficiency evaluations, it is accepted that as the performance values increase, its contribution to rural 

development will be greater and as the performance value decreases, its contribution to rural development will be less.  

Key Words: Irrigation union, performance indicator, rural development, Çanakkale 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artması, insanları yeni kaynaklar aramaya, mevcut kaynakları daha ekonomik 

kullanmaya ve yeni teknolojilere yönelmeye zorlamaktadır. Bu nedenle; tarımsal üretimin gerçekleşmesinde en 

büyük paya sahip olan doğal kaynakların da en verimli şekilde kullanılması, diğer bir deyişle birim alandan alınan 

verimin ve elde edilen gelirin artırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, birim alandan elde edilen gelirin 

artırılmasında temel koşul; verim artırıcı yeni teknoloji ve tarımsal uygulamaların doğru bir şekilde uygulanarak 

verimin artırılması ve bunun yanında enerji gereksinimin ve özellikle işgücü talebinin düşürülmesidir. Bu nedenlerle 

hükümetler, tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte özellikle sulama yatırımlarına büyük önem vermektedirler. 

Diğer yandan bilinmektedir ki; günümüzde bilimsel ve teknolojik araştırmaların temelinde yatan esas amaç 

ülkelerin sahip oldukları kıt kaynakların etkin kullanımının sağlanması yönündedir. Özellikle oldukça kıt kaynaklara 

sahip bulunan gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde bu durum daha büyük bir öneme sahiptir (Koral, 1996). Bu 

bağlamda, çağımızda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de su faktörünün sınırlı oluşu nedeniyle etkin 

bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için geliştirilen politika ve stratejilere  rağmen, sulama projelerinin ve sulama 

yatırımlarının potansiyeline  uygun  bir performans göstermediği ve potansiyellerinin çok altında işletildiği  bilinen ve 

her kesim tarafından dile getirilen bir gerçektir. Bu nedenle birçok ülkede öncelik sırası yeni sulama yatırımlarının 

yatırım programlarına alınması yerine, sürdürülebilir tarımsal kalkınma kavramı doğrultusunda su kaynaklarının 

çevreye zarar vermeden ekonomik ömrü boyunca etkin bir şekilde işletilmesi, bakılması ve kullanılması konusuna 

verilmiştir (Özkan ve ark, 2002).  

Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup tarım arazileri bu alanın yaklaşık üçte biri, yani 28 milyon 

hektar mertebesindedir. Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon ha olan Türkiye’de 

2004 yılı itibarı ile toplam 4,9 milyon ha arazi sulanmaktadır. Bu miktarın 2,8 milyon hektarı DSİ tarafından inşa 

edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir. 1,1 milyon hektarı mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) 

tarafından işletmeye açılmıştır. Ayrıca yaklaşık 1 milyon hektar alanda halk sulaması yapılmaktadır. 

(www.dsi.gov.tr/hizmet/tarim.html). 

DSİ Genel Müdürlüğü günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik olarak sulanması uygun olan 8,5 milyon 

hektar tarım sahasının yaklaşık 1/3’ünü suya kavuşturmuştur. 2,8 milyon hektar olan bu alan ülkemizin toplam tarım 

alanının (28 milyon ha) yaklaşık %10’nu teşkil etmektedir. 2005 yılı başı itibariyle ülkemizde sulanan toplam 4,9 

milyon hektar alanın %57’sini teşkil eden 2,8 milyon hektar DSİ projeleri marifeti ile sulanmakta iken, 2030 yılında 

DSİ tarafından sulama suyu sağlanan alanın 6,5 milyon hektara ulaşması ile bu oran %76’ya çıkacaktır 

(www.dsi.gov.tr/hizmet/tarim.htm). 

 Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, havzalarda su kıtlığının artmasıyla sulu tarımda birim suya karşı 

daha fazla ürün alma ihtiyacının ortaya çıkması, çiftçi ailelerinin yaşam standartlarını yükseltme beklentileri, 

devletteki uygulama ve sorumluluk anlayışının değişmesi tüm dünyada sulama sistemlerinde performansın yüksek 

seviyelere çıkarılmasını gündeme getirmiştir. Bu nedenle birçok ülkede sulama sistemlerinde karşılaştırmalı 

değerlendirme ile mevcut performans belirlenmekte ve performansı yükseltme olanakları araştırılmaktadır. Sulama 

sistem performansının değerlendirilmesi konusunda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu performans kriterlerinin 

tanımlanması, parametrelerin analizinde kullanılabilecek tekniklerin belirlenmesi ve ortak karşılaştırılabilir 

göstergelerin seçilmesi ile ilgilidir (Beyribey 1997). Performans değerlendirmenin en önemli amacı, her aşamada 

proje yönetimine bilgi akışı sağlayarak etkin ve etkili bir proje performansı gerçekleştirmektir. Performansın yeterli 

olup olmadığı konusunda proje yönetimine destek olur ve değilse gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bir sulama 

projesinde anahtar göstergelerle ilgili periyodik bir veri akışı sağlayan performans değerlendirme çalışmaları, sulama 

şebekelerinin izlenmesinde etkin bir yönetim aracıdır. Bununla birlikte şebekede görülen sorunların belirlenmesine 

ve sulama sistem performansının iyileştirilmesine yardımcı olur (Nalbantoğlu ve Çakmak, 2007).  

Kırsal kalkınma açısından önemli etkenlerden birisi tarımsal sulamadır. Ancak sulamadan beklenen 

verimlilik ve etkinliğin sağlanabilmesi, başka etkenlerin yanında su yönetimi ile de doğrudan ilişkilidir. Sulama 

yönetimi veya diğer deyişle sulama işletmeciliğinin etkinliğindeki başarı her birim suyun daha verimli kullanılması 

anlamına gelir ki, buradan da kırsal kalkınmaya daha çok katkı sağladığı sonucu çıkar.  

Performans sınıflamaları dikkate alınarak sulama kooperatiflerinin ayrı ayrı ve birlikte yapılan analiz ve 

değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen performans değerleri kırsal kalkınmaya katkılarının birer göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Her birim kooperatifin teknik ve mali etkinlik açısından belirlenen performans değeri 

yükseldikçe kırsal kalkınmaya katkısının daha fazla olacağı kabul görmektedir, aksine performans değeri azaldıkça 

birim kooperatifin kırsal kalkınmaya olan katkısının da azaldığı veya düştüğü kabul görmektedir. 

Bu gerekçelerden hareketle,  sulama işletmeciliğini üstlenmiş olan çeşitli organizasyonların etkinlik 

göstergelerinin bilinmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu sayede sorunların çözümünün kolaylaşacağı ve sonuç alıcı 

hedefe daha kolay ulaşılacağı beklenmektedir. Bu gerekçeden hareketle bu çalışma ele alınarak elde edilen veriler 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada materyal olarak Çanakkale ilinde yer alan dört sulama şebekesi değerlendirilmiştir. Bildiriye konu 

olan sulama şebekelerinin tümü sulama birlikleri tarafından işletilmektedir. Ele alınan birlikler; Çanakkale Biga Ovası 

Sulama Birliği, Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliği, Çanakkale Merkez Truva Sulama Birliği, Çanakkale 

Merkez Pınar Sulama Birliğidir.  

Biga Ovası Sulama Birliği Bakacak Barajı sulama sahasında faaliyet yürütmektedir. Sulama Birliği 2001 

yılında kurulmuş olup, faaliyet alanı 16 köy ve 3 belde olmak üzere toplam 19 yerleşim yerini kapsamaktadır. Toplam 

2966 kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Projede öngörülen sulama sahası 90000 dekardır, ancak yıllar itibariyle bu alanın 

yaklaşık olarak % 35-45’i sulanmaktadır. Bakacak barajı ve sulama şebekesi inşaatı yeni tamamlanmıştır, devir işlemi 

de yeni yapılmıştır. Sulama alanında üretim desenini ağırlıklı olarak mısır, çeltik, yem bitkisi, sebze ve meyve 

oluşturmaktadır.  

Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliği Bayramiç Barajı sulama sahasında faaliyet göstermektedir. Sulama 

Birliği 1997 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanında 16 köy yer almaktadır. Toplam olarak yaklaşık 6000 kayıtlı çiftçi 

bulunmaktadır. Projede öngörülen sulama sahası 105000 dekardır, ancak sulama şebekesindeki alt yapı çalışmaları 

hala devam ettiğinden, yıllar itibariyle bu alanın yaklaşık olarak % 40-50’si sulanmaktadır. Sulama alanında üretim 

desenini ağırlıklı olarak meyve, sebze, mısır, yonca, buğday ve arpa oluşturmaktadır.  

Çanakkale Truva Sulama Birliği 2003 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanı 7 köy ve 1 belde olmak üzere 

toplam 8 yerleşim yerini kapsamaktadır. Toplam 654 kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Projede öngörülen sulama sahası 

25000 dekardır, yıllar itibariyle bu alanın yaklaşık olarak % 60’ı sulanmaktadır. Sulama alanında üretim desenini 

ağırlıklı olarak mısır, çeltik, yem bitkisi, kavun-karpuz ve buğday oluşturmaktadır.  

Çanakkale Pınar Sulama Birliği 2002 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanında 7 köy ve 1 belde olmak üzere 

toplam 8 yerleşim birimi yer almaktadır. Toplam 1454 kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Projede öngörülen sulama sahası 

27200 dekardır, yıllar itibariyle bu alanın yaklaşık olarak %70-75’i sulanmaktadır. Sulama alanında üretim desenini 

ağırlıklı olarak çeltik, pamuk, ayçiçeği, tohumluk mısır, sebze ve buğday oluşturmaktadır. 

Sulama şebekelerine ilişkin 2008-2010 yıllarına ait sulanan alan, sulama alanı, tahsil edilen sulama ücreti, 

tahakkuk edilen sulama ücreti, toplam gider (tüm işletme bakım yönetim masrafları dahil), toplam bakım masrafı, 

toplam işletme bakım yönetim masrafı, toplam işletme bakım personeli masrafı, işletme bakım personel sayısı gibi 

tüm veriler kooperatiflerden alınan izleme ve değerlendirme kayıtlarından alınmıştır.  

Bu çalışmada, Sulama ve Drenajda Teknoloji ve Araştırma Uluslar arası Programı (IPTRID) ve Dünya Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen karşılaştırmalı değerlendirme rehberindeki (Malano ve Burton, 2001) 

göstergelerden 6 tanesi ile tarımsal etkinlik göstergelerinden sulama oranı sulama performans değerlendirmesi 

amacıyla kullanılmıştır (Tekiner ve Çakmak, 2011).  

Sulama oranı (SO), su ücreti toplama performansı (SÜTP), masrafları karşılama oranı (MKO), bakım 

masrafının gelire oranı (BMGO), birim alana düşen toplam masraf (TİBYM), personel başına düşen masraf (PBDM), 

birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı (BAÇPS) aşağıdaki eşitliklerle hesaplanmıştır.  
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Araştırmada kullanılan performans göstergelerinin sınıflandırması ise Çizelge 1. de verilmiştir.  

Çizelge 1. Araştırmada değerlendirilen performans göstergelerinden bazılarının sınıflandırılması 

Göstergeler Zayıf Kabul edilebilir Memnun edici İyi Açıklama 

Sulama oranı <30 30-40 40-50 >50 
Sulanan alanın sulama alanına 

oranı 

Su ücreti toplama 

performansı 
<40 40-60 60-75 >75 

Kullanıcılardan alınması gereken 

su ücretinin % si olarak toplanan 

su ücreti 

Masrafları karşılama oranı <40 40-60 60-75 >75 

Toplam işletme bakım yönetim 

masraflarının % si olarak 

kullanıcılardan toplanan su ücreti 

Birim alana düşen 

çalıştırılan personel sayısı 

(kişi/1000 ha) 

>3 - <3  
Sulanan 1000 hektara düşen 

personel sayısı 

Kaynak: Tekiner ve Çakmak, 2011 

3. BULGULAR 

3.1. Su Ücreti Toplama Performansı  

Çanakkale ilinde yer alan dört sulama birliğine ait sulama oranları yıllar itibariyle hesaplanmış ve Çizelge 

2.de verilmiştir.  

Çizelge 2. Sulama birliklerinin yıllar itibariyle sulama oranları 

Sulama Birliğinin Adı Yıllar Sulanabilir alan (ha) Sulanan alan (ha) Sulama oranı 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 9200 3429 37,27 

2009 9200 3221 35,01 

2010 9200 4853 52,75 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 7000 3700 52,86 

2009 8000 3620 45,25 

2010 9000 3800 42,22 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 2500 1862 74,48 

2009 2500 1446 57,84 

2010 2500 1317 52,68 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 2389 1751 73,29 

2009 2389 1677 70,20 

2010 2389 1867 78,15 

Çizelgeden izleneceği üzere; Çanakkale Truva Sulama Birliği ve Çanakkale Pınar Sulama birliklerinin sulama 

alanlarında gerçekleşen sulama oranları; her üç yılda da iyi düzeyde gerçekleşmiştir.  

Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliğindeki sulama oranları ise yıllar itibariyle farklılık göstermiş olup, 2008 

yılında iyi, 2009 ve 2010 yıllarında memnun edici düzeyde gerçekleşmiştir.  

Biga Ovası Sulama Birliğinin sulama oranı da yıllara göre değişiklik göstermiş olup, 2008 ve 2009 yıllarında 

kabul edilebilir düzeyde iken, 2010 yılında iyi düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir.    

2009 yılı verilerine göre Türkiye genelinde ortalama sulama oranı % 63,25, bölge sulamalarında ise % 56 

olarak belirlenmiştir (Tekiner ve Çakmak, 2011). Bu rakamlara göre, Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliğinde tüm 

yıllarda, Truva Sulama Birliğinde ise 2008 ve 2009 yıllarındaki sulama oranları Türkiye ortalamasının üzerinde 

gerçekleşmiştir. Diğer iki sulama birliği sulama sahalarına ait sulama oranları tüm yıllarda Türkiye ortalamasının 

altında gerçekleşmiştir.  
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3.2. Su Ücreti Toplama Performansı 

Su ücreti toplama performansı, tahsil edilen sulama ücretinin tahakkuk edilen sulama ücretine 

oranlanmasıyla bulunur. Bu oran 40’ın altındaysa su ücreti toplama performansı zayıf, 40 ile 60 arasındaysa kabul 

edilebilir, 60 ile 75 arasındaysa memnun edici, 75’in üzerindeyse iyi düzeydedir.  

Çanakkale ilinde yer alan ve incelemeye alınan dört adet sulama birliğinin faaliyet gösterdiği sulama 

şebekelerine ait su ücreti toplama performansı oranları yıllar itibariyle hesaplanmış ve Çizelge 3. de verilmiştir.  

Çizelge 3. Sulama birliklerinin yıllar itibariyle su ücreti toplama performansları 

Sulama Birliğinin Adı Yıllar 
Tahsil edilen sulama ücreti 

(TL) 

Tahakkuk edilen sulama 

ücreti (TL) 
SÜTP (%) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 271.112,71 340.804,58 79,55 

2009 379.659,63 654.227,48 58,03 

2010 892.350,60 1.219.648,62 73,17 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 224.947,00 529.087,00 42,52 

2009 134.899,00 505.570,00 26,68 

2010 163.147,00 735.329,00 22,19 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 126.495,00 132.409,00 95,53 

2009 118.403,00 196.273,00 60,33 

2010 224.285,00 285.236,00 78,63 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 185.148,00 327.208,00 56,58 

2009 246.365,00 238.858,00 103,14 

2010 273.788,00 435.602,00 62,85 

Sulama birlikleri su ücreti toplama performansları yönünden değerlendirildiğinde, Biga Ovası Sulama 

Birliğinin performansının 2008 yılında iyi, 2009 yılında kabul edilebilir, 2010 yılında ise memnun edici düzeyde 

olduğu belirlenmiştir.  

Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin su ücreti toplama performansının 2008 yılında kabul edilebilir 

düzeyde olduğu, diğer yıllarda ise zayıf olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.  

Çanakkale Truva Sulama Birliğinin su ücreti toplama performansı 2009 yılında memnun edici düzeyde, 

diğer yıllarda iyi düzeyde gerçekleşmiştir. Çanakkale Pınar Sulama Birliğinin performansının ise her üç yılda farklılık 

gösterdiği, 2008 yılında kabul edilebilir, 2009 yılında iyi, 2010 yılında da memnun edici düzeyde bulunmuştur.    

3.3. Masrafları Karşılama Oranı  

Sulama kooperatiflerinin masrafları karşılama oranı yönünden de performansları incelenmiş olup aşağıdaki 

Çizelge 4. de verilmiştir.  

Çizelge 4. Sulama birliklerinin yıllar itibariyle masrafları karşılama oranları 

Sulama Birliğinin Adı Yıllar 
Tahsil edilen sulama ücreti 

(TL) 
Toplam gider (TL) MKO (%) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 271.112,71 443.003,19 61,20 

2009 379.659,63 488.261,66 77,76 

2010 892.350,60 861.724,30 103,55 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 224.947,00 425.132,00 52,91 

2009 134.899,00 496.808,00 27,15 

2010 163.147,00 604.553,00 26,99 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 126.495,00 143.234,27 88,31 

2009 118.403,00 129.288,36 91,58 

2010 224.285,00 167.413,37 133,97 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 185.148,00 237.476,00 77,97 

2009 246.365,00 416.687,00 59,13 

2010 273.788,00 364.546,00 75,10 

İncelemeye alınan sulama birlikleri masrafları karşılama oranları yönünden değerlendirildiğinde, Biga Ovası 

Sulama Birliğinin ve Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin performanslarının yıllara göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir.  

Biga Ovası Sulama Birliğinde 2008 yılında memnun edici, diğer yıllarda iyi düzeyde performans 

gerçekleştiği; Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinde 2008 yılında kabul edilebilir, diğer yıllarda zayıf düzeyde 

performans gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Ezine-Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin performansının 2008 yılında kabul edilebilir, diğer yıllarda ise 

memnun edici düzeyde olduğu belirlenmiştir.  
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Çanakkale Truva Sulama Birliğinde her üç yılda da iyi düzeyde bir performans gerçekleştiği belirlenmiştir.  

Çanakkale Pınar Sulama Birliğinde ise 2008 yılında memnun edici düzeyde, diğer yıllarda iyi düzeyde 

performans gerçekleştiği görülmüştür. 

3.4. Bakım Masraflarının Gelire Oranı  

Sulama kooperatiflerinin yapmış oldukları bakım masraflarının gelirlerine oranı da hesaplanmış olup 

aşağıdaki Çizelge 5. de verilmiştir.  

İncelemeye alınan yıllar itibariyle, tüm sulama birliklerinde bakım masraflarının kendi gelirlerinden kolaylıkla 

karşılanabildiği hesaplanmıştır. Bakım masraflarının toplam gelir içindeki payı genel olarak %25’den daha aşağı 

düzeydedir. Sadece Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinde 2010 yılındaki bakım masraflarının gelirin yarısını biraz 

aştığı görülmektedir.   

Çizelge 5. Sulama birliklerinin yıllar itibariyle bakım masraflarının gelire oranları 

Sulama Birliğinin Adı Yıllar Bakım masrafları (TL) 
Tahsil edilen sulama ücreti 

(TL) 
BMGO (%) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 72.760,74 271.112,71 26,84 

2009 35.624,20 379.659,63 9,38 

2010 46.544,02 892.350,60 5,22 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 56.952,00 224.947,00 25,32 

2009 27.447,00 134.899,00 20,35 

2010 85.662,00 163.147,00 52,51 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 19.613,46 126.495,00 15,51 

2009 11.357,06 118.403,00 9,59 

2010 25.135,20 224.285,00 11,21 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 42.956,00 185.148,00 23,20 

2009 54.050,00 246.365,00 21,94 

2010 22.803,00 273.788,00 8,33 

3.5. Birim Alana Düşen Toplam İşletme-Bakım-Yönetim Masrafı 

Sulama birliklerinin birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafları aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir.  

Çizelge 6. Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı  

Sulama Birliğinin Adı Yıllar 
Toplam işletme-bakım- yönetim 

masrafı (TL) 
Sulanan alan (ha) TİBYM (TL/ha) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 198.038,89 3429 57,75 

2009 240.095,94 3221 74,54 

2010 590.030,44 4853 121,58 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 178.465,00 3700 48,23 

2009 243.396,00 3620 67,24 

2010 281.090,00 3800 73,97 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 55.444,90 1862 29,78 

2009 43.386,93 1446 30,01 

2010 46.963,50 1317 35,66 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 109.321,00 1751 62,43 

2009 255.171,00 1677 152,16 

2010 224.324,00 1867 120,15 

Çizelge 6 incelendiğinde, birim alana düşen en düşük masrafın 2008 yılında 29,78 TL/ha ile Çanakkale 

Merkez Truva Sulama Birliğinde, en yüksek masrafın ise 2009 yılında 152,16 TL/ha ile Çanakkale Merkez Pınar 

Sulama Birliğinde olduğu görülmektedir. İncelemeye alınan üçer yıl dikkate alındığında da birim alana düşen toplam 

masraf açısından en az masrafın yine Çanakkale Merkez Truva Sulama Birliğinde, en yüksek masrafın ise yine 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliğinde gerçekleştiği görülmektedir.  

3.6. Su Dağıtımında Çalışan Personel Başına Düşen Masraf 

Su dağıtımında çalışan personel başına düşen masraflar yıllar itibariyle aşağıdaki Çizelge 7. de verilmiştir.  

Çizelge 7 incelendiğinde, personel başına düşen en yüksek masrafın 2010 yılında 39.139,67 TL ile 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği sulama sahasında, en düşük masrafın ise 2009 yılında 8.288,53 TL ile 

Çanakkale Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliği sulama sahasında gerçekleştiği görülmektedir. İncelemeye alınan 

tüm yıllar birlikte değerlendirildiğinde, personel başına düşen en yüksek masrafın yine Pınar Sulama Birliğinde, en 

düşük masrafın da yine Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinde gerçekleştiği söylenebilir.  
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Çizelge 7. Çalışan personel başına düşen masraf  

Sulama Birliğinin Adı Yıllar Personel masrafı (TL/yıl) Personel sayısı (Kişi) PBDM (TL/kişi) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 172.203,56 8 21.525,45 

2009 212.541,52 8 26.567,69 

2010 225.149,84 8 28.143,73 

Çanakkale Ezine-Bayramiç Ovaları 

Sulama Birliği 

2008 212.595,00 15 14.173,00 

2009 124.328,00 15 8.288,53 

2010 258.837,00 16 16.177,31 

Çanakkale Merkez Truva Sulama 

Birliği 

2008 68.175,91 3 22.725,30 

2009 75.544,37 3 25.181,46 

2010 95.314,67 3 31.771,56 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 85.199,00 3 28.399,67 

2009 105.466,00 3 35.155,33 

2010 117.419,00 3 39.139,67 

3.7. Birim Alana Düşen Çalıştırılan Personel Sayısı  

Sulama birlikleri birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı açısından da değerlendirilmiştir. Bu veriler 

dikkate alındığında, çalıştırılan personel sayısı bakımından Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin en zayıf veya 

başka ifade ile verimsiz olduğu belirlenmiştir. Diğer üç sulama birliğinin ise çalıştırılan personel sayısı bakımından 

memnun edici düzeyde oldukları belirlenmiştir. Birim alana düşen personel sayısı bakımından en verimli çalışan birlik 

ise Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği olarak görülmektedir.    

Sulama şebekelerinde birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı Çizelge 8. de verilmiştir.  

Çizelge 8. Birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı  

Sulama Birliğinin Adı Yıllar 
Toplam sulanan 

alan (ha) 

Personel 

sayısı (kişi) 

Bir işletme 

personelinin hizmet 

ettiği alan (ha/kişi) 

BAÇPS (kişi/1000 

ha) 

Çanakkale Biga Ovası Sulama 

Birliği 

2008 3429 8 428,63 2,33 

2009 3221 8 402,63 2,48 

2010 4853 8 606,63 1,65 

Çanakkale Ezine-Bayramiç 

Ovaları Sulama Birliği 

2008 3700 15 246,67 4,05 

2009 3620 15 241,33 4,14 

2010 3800 16 237,50 4,21 

Çanakkale Merkez Truva 

Sulama Birliği 

2008 1862 3 620,67 1,61 

2009 1446 3 482,00 2,08 

2010 1317 3 439,00 2,28 

Çanakkale Merkez Pınar Sulama 

Birliği. 

2008 1751 3 583,67 1,71 

2009 1677 3 559,00 1,79 

2010 1867 3 622,33 1,61 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Çanakkale ilinde sulama işletmeciliğini devir alan sulama birliklerinden büyük sulamaları 

işleten dört tanesi seçilerek bu sulama birliklerinin çeşitli yönlerden performansları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Belirtilen sulama birliklerinden 2008, 2009, 2010 yıllarına ait alınan verilerin değerlendirilmesi sonucunda; 

her bir birlik için yıllar bazında değerlendirmelerle sulama oranı, yatırımın geri dönüşüm oranı, su ücreti toplama 

performansı, masrafları karşılama oranı, bakım giderlerinin gelire oranı, işletmede çalışan kişi sayısı başına sulanan 

alan, su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen toplam masraf, birim alana düşen çalışan personel sayısı vb. 

gibi performans kriterleri elde edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre, sulama oranı ve birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı bakımından en iyi 

durumda olan sulama birliğinin Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği olduğu görülmüştür. Su ücreti toplama 

performansı ve masrafları karşılama oranları bakımından Çanakkale Merkez Pınar Sulama Birliği, Çanakkale Merkez 

Truva Sulama Birliği ve Biga Ovası Sulama Birliğinin performanslarının genel anlamda memnun edici veya iyi 

durumda olduğu, Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin ise zayıf veya kabul edilebilir düzeyde performans 

gösterdiği dikkati çekmektedir. İncelemeye alınan yıllar ortalaması olarak değerlendirme yapıldığında, genel anlamda 

yine Pınar, Truva ve Biga Ovası Sulama Birliklerinin bakım masraflarının tahsil edilen su ücreti içerisindeki paylarının 

daha düşük, Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinin ise daha yüksek olduğu görülmektedir. Üç yıllık veriler dikkate 

alındığında, birim alana düşen toplam işletme bakım yönetim masrafı açısından en düşük masraf Truva Sulama 

Birliğinde, en yüksek masraf ise Pınar Sulama Birliğinde gerçekleşmiştir. Yine üç yıllık verilere göre, sulama yapılan 
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birim alana düşen personel sayısının en az Pınar Sulama Birliğinde, en fazla Ezine Bayramiç Ovaları Sulama Birliğinde 

olduğu hesaplanmıştır.  

Ancak, genel anlamda bir değerlendirme yapılacak olursa, sulama birliklerinin etkin çalışmaları açısından 

birtakım zorlukların olduğu ve buna dayalı olarak da tam verimli çalışamadıkları göze çarpmaktadır. Bunlara etken 

olarak, su dağıtımında güçlükler yaşamaları, bazı yıllarda suyun yetersiz olması, ücret toplamada sıkıntı çekilmesi, 

buna karşılık masrafların fazla olması, birçok yerde kanalların durumunun genel anlamda iyi olmaması ve açık kanal 

sistemine sahip olmaları söylenebilir. Sulama ücretlerinin zamanında ödenmesi, aşırı su kullanılmaması ve kapalı 

şebeke sulama sistemine geçilmesi durumunda bu sulama birliklerinin performanslarının artırılarak iyileştirilmesi 

olanaklıdır. Bu bağlamda kayıtlı çiftçilerin birliğe ve sulama tesislerine sahip çıkmaları ve korumaları, yönetimlere 

yardımcı olmaları ve sulamada aşırı su kullanımından kaçınmaları sulamanın ve dolayısıyla birliklerin etkinliğini artırıcı 

unsurlar olarak görülmektedir. Diğer yandan birliklerde önemli bir eksiklik olarak göze çarpan çiftçi eğitiminin hayata 

geçirilmesi önemli yararlar sağlayacaktır. Bu sayede kayıtlı çiftçilerin teknik anlamda bilinçlenmesi ve bilinçlenen 

üreticiler sayesinde de suyun etkin kullanımının ve tesislerin daha ekonomik kullanımının sağlanmış olabileceği 

anlaşılmaktadır. Özellikle mali etkinlik yani mali performans göstergeleri açısından yönetimlerin yönetsel başarıları, 

hatta çalışanların iş başarıları daha belirleyici olmakta ve öne çıkmaktadır. Çünkü bakım onarım vb. gibi azaltmaya 

gidilmesi zor olan giderlerin yanında, yönetim giderleri ve personel giderleri de göz ardı edilemeyecek bir harcama 

kalemini oluşturmaktadır. Dikkat çekilmeye çalışılan bu konularda ne kadar fazla iyileşme ve gelişme sağlanabilirse, 

sulama birliklerinin kırsal alan kalkınmasına katkısı o kadar fazla ve hissedilir olması beklenir. 
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YATIRIMCI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 

PROJELERİNİN TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yücel KEŞLİ1  İsmail AKBULUT1 

ÖZET 

Arazi toplulaştırması genel anlamda kırsalın yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için yeniden düzenlenmesidir. İnsanların yaşam 

şekillerinde meydana gelen değişiklikler, nüfustaki değişiklikler ve kırsal alanda yaşayan insanların hayattaki öncelikleri sürekli bir devinim 

halindedir. Bu nedenle kırsal alanın yeniden düzenlenmesi ihtiyacı süreklilik göstermektedir.  

Yaşanan alanların bir parçası olan doğal alanlar, tarihi özellikleri olan alanlar, sulak alanlar ve benzeri birçok alanın sürekli yeniden 

düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların amaca uygun olarak yerine getirilebilmesi için çok fazla kaynak israfı yapmadan arazi 

toplulaştırması ile çözümlenmesi, son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlanılan önemli yöntemlerden biridir. Özellikle Avrupa’da bu konuda çok 

yoğun çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’de yatırımcı kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanan arazi toplulaştırma projeleri ile tarım arazilerini 

uygun parsel büyüklüklerine ulaştırmanın yanında, yatırımcı kuruluşların tarım arazilerine vermiş oldukları zararları en aza indirmeye 

çalışılmaktadır. Böylece kamu yatırımları yapılmış, altyapısı ile birlikte planlanmış yaşanabilir kırsal alanlar oluşturulabilmektedir. 

Türkiye’de yapılmakta olan büyük kamu yatırımlarında bu işbirliğinin oluşturulmasının tarım arazilerinin korunmasında ve daha az 

maliyetle yatırımların yapılmasının yanında, yatırımların yapıldığı alandaki insanlarımızın sosyal ve ekonomik kayıpları en aza indirilerek projeler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu projelerin nasıl yapıldığı ve bu işbirliğinin sağladığı faydalar örneklerle anlatılarak, gelecekte olası projelerde kullanılabilme 

olanakları da değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin korunması, yatırımcı kuruluşlar 

THE LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN COLLABORATION WITH THE INVESTOR 

ORGANIZATIONS ON THE EFFECTS OF AGRICULTURAL LAND PROTECTION 

ABSTRACT 

General meaning of the land consolidation is re-arrangement of the rural areas in a way of livable and sustainable. The changes in 

people's life forms, population changes and the priorities of life of people living in rural areas are in constant motion.Therefore,the requirements of 

the reorganising the rural areas is also constant.  

In order to the needs,the natural areas  which are the part of the living areas,historical features places,wetlands and many other places 

should reorganize constantly. For the purpose of supplying the needs,these areas can be consolidated without wasting state budget.This method 

is recently used in our country. Especially in Europe, this method Intensive studies are continuing particulary. Land consolidation projects are 

implemented in co-operation with organizations in our country, the investor appropriate plot size of agricultural land transportation as well as 

agricultural land, given investor organizations are trying to minimize losses. Thus, the public investments were made, together with the planned 

infrastructure in rural areas there may be created. 

The creation of a large public investments are made in our country, this co-operation and protection of agricultural lands is done at 

less cost investments as well as investments in our people made in the field of social and economic projects carried out by minimizing losses. 

These projects are examples of how it is done and explaining the benefits of this cooperation in the future, the possibilities of using the 

potential projects also be evaluated. 

Key words : land consolidation, the protection of agricultural land, investor organizations 

1.GİRİŞ 

Arazi toplulaştırması temelde parçalı arazilerin bir araya getirilmesi anlamında kullanılsa da, günümüzde 

kırsalın yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir. İnsanların yaşam 

şekillerinde meydana gelen değişiklikler, nüfustaki değişiklikler, kırsal alanda yaşayan insanların hayattaki öncelikleri 

ve kamu yatırımları sürekli bir devinim halindedir. Kırsal alanın yeniden düzenlenmesi ihtiyacı süreklilik 

göstermektedir. Bu hareketlilik nedeniyle yaşadığımız toprakların ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar yaşanılan toprakların özelliklerine ve sosyal çevreye göre değişiklikler göstermektedir. 

İhtiyaçlar bazı yerleşim alanlarında yeni sanayi tesislerinin kurulması amacına yönelik olabilirken, bazen de önemli 

kamu yatırımlarının uygulandığı alanlarda arazi toplulaştırma yapılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Arazi 

toplulaştırmanın kullanıldığı birçok amaçtan biri de kamu yatırımlarının önünü açmak ve kolaylaştırmak olarak 

günümüzde uygulanmaktadır. Bu yatırımların arazi toplulaştırması ile nasıl kolaylaştırıldığı örnekler verilerek 

değerlendirilecektir. 

                                                           
 

1 Gıda, Tarım ve Hay. Bak., Tarım Ref. Gen. Müd., Ankara, Türkiye, yucelkesli@hotmail.com 
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1.1 Kamu Yatırımları yapılan alanlar 

Gelişmekte olan Türkiye’de, önemli kamu yatırımları hızla devam etmektedir. Temel altyapı ihtiyaçlarımızın 

gelişmiş ülke düzeylerine çıkarılması için yoğun bir çalışma devam etmektedir. Bu çalışmalar özellikle kısıtlı tarım 

alanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Temel altyapı çalışmalarının tarım alanlarına daha az zarar vermesi 

veya oluşan zararların etkilerinin azaltılması için çalışma yapılabilecek en önemli yatırımlar aşağıda sıralanmıştır. Bu 

yatırımların arazi toplulaştırma çalışmaları ile birlikte yürütülmesi tarım arazilerinin korunmasına önemli katkılar 

sağlayacaktır.  

1- Otoyol projeleri 

2- Bölünmüş karayolu projeleri 

3- Hızlı tren projeleri 

4- Demiryolu geliştirme ve iyileştirme projeleri 

5- Baraj, göl, gölet vb. projeler 

6- Erozyon veya heyelan Alanları 

7- Doğal sit alanları 

8- Arkeolojik sit alanları 

9- Havalimanları 

10- Bakanlıkların ve üniversitelerin, tesis, konut vb. ihtiyaçları 

Yukarıda bahsedilen kamu yatırımlarının arazi toplulaştırma ile birlikte yapılmasında en önemli 

faydalarından biri, yatırımların yapıldığı bölgede yaşayan insanların sosyal yaşamının tamamen değiştirilmemesidir. 

Toplulaştırma ile işbirliği içinde yapılacak kamu yatırımlarında, kamulaştırma işlemleri daha az yapılabilir veya 

geçimini doğrudan kamulaştırılacak alan içinde kalan tarım arazilerinden sağlayan vatandaşın buralardan koparılması 

engellenmiş olur. 

Kamu yatırımı yapılan alanlarında hazineye ait arazilerin bu amaçlarla kullanılması projenin uygulanmasında 

çok önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Projelerin durumuna göre kamulaştırılacak arazilerin azalması 

uygulamanın önündeki önemli engellerden biri olan ekonomik maliyetin azalmasına önemli ölçüde katkıda 

bulunmaktadır. Bunun yanında kamu yatırımlarının geçtiği alanlarda kalan parsellerden, özellikle kısmen 

kamulaştırılan parsellerin geride kalan kısımları genellikle şekilsiz olmakta ve kullanılmamaktadır. Bu durum kamu 

yatırımlarının işgal ettiği araziler kadar, tarım yapılan arazinin de kullanılmamasına neden olmaktadır. Bu durum 

örneklerle aşağıda anlatılmıştır. 

Erozyon tehlikesi olan arazilerde bu amaçla uygulanacak projeler ile erozyona maruz kalma riski yüksek 

arazilerin ağaçlandırma amacıyla kullanılmak üzere terk edilmesi ve bu alanlarda ağaçlandırma yapılması hem bu 

tehlikeyi engelleyecek hem de bu tehlikeye maruz kalacak olan vatandaşın kaybını en aza indirecektir.  

Benzer şekilde Türkiye’de çok sık rastlanan heyelan tehlikesi olan arazilerin bu yöntem kullanılarak doğal 

hayata bırakılması oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacaktır. 

Gerek yabani bitki türleri ve gerekse yabani hayvan türlerinin yaşadığı alanların doğaya terk edilmesi 

amacıyla uygulanacak toplulaştırma projeleri ile önemli genetik kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılmasında çok 

önemli bir etki yapmış olacaktır.  

Gölet ve baraj aynalarında kalan şahıs arazilerinin toplulaştırma projeleri ile yer değişikliğinin yapılması ile 

bu sahalarda kalan vatandaşların sosyal yaşamında kendisini çok büyük oranda etkileyecek olan göç etme 

sorununun azalmasına katkı sağlayacaktır. Böylece toprağına ve doğduğu yerlerde hayatını devam ettirmek isteyen 

vatandaşların sorununa çözüm üretilmiş ve sosyal huzur sağlanmış olacaktır.  

Arkeolojik ve doğal sit alanlarının toplulaştırma ile konumlarının tam olarak tespit edilmesi ve vatandaş 

arazilerinden net olarak ayrılması ile bu alanların zarar görmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Büyük ormanlar veya 

doğal yaşam alanlarının bağlantısı kesilen küçük doğal alanların, küçük ağaçlık alanların ve çalılıkların buralarla 

bağlantılarının sağlanması amacıyla da arazi toplulaştırma projelerinden yararlanılabilir.    

Türkiye’nin birçok yerinde bulunan sulak alanlardaki şahıs arazilerinin bu alan dışına çıkarılarak zaman 

zaman meydana gelen su baskınlarının önüne geçilmiş olacak ve vatandaşın bu alanlardaki ürün kayıplarının önüne 

geçilmiş olacaktır. 

Yukarıda sayılan kamu yatırımları farklı bakanlıklar tarafından uygulanmaktadır. Bu yatırımlara ek olarak 

ileride birçok farklı yatırım şekilleri daha gündeme gelebilir. Bu nedenle Türkiye’de yatırım yapan tüm bakanlıkların ve 

kurumların arazi toplulaştırmanın bu yönünü iyi kavraması ve yapacağı yatırımları planlarken tarım arazilerinin 

korunmasındaki bu etkiyi dikkate almaları gerekmektedir. Kamu yatırımlarında arazi kayıplarının olması kaçınılmazdır. 

Ancak en azından arazi toplulaştırması ile verimsiz tarım alanlarına doğru yatırımların kaydırılması sağlanabilir. Verimli 

tarım arazileri de tarımın hizmetine daha fazla sunulmuş olur. Bununla birlikte kamu yatırımları nedeniyle parçalanan 
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ve kullanılamaz duruma gelen artık parsellerin tarıma kazandırılması için yatırımcı kuruluş arazi toplulaştırma 

işbirliğinin sağlanması gereklidir. 

1.2 Türkiye’de Mevcut Durum ve Uygulama Olanakları 

Türkiye’de toplulaştırma projeleri temel olarak arazi parçalılığının giderilmesi ve tarımsal alt yapı hizmetleri 

için uygulanmaktadır. Bu proje sahalarında, otoban, karayolu, demiryolu, havalimanı, meralar, sit alanları, dere 

kenarları, çevre koruma alanları, sanayi bölgeleri gibi değişik amaçlar için kullanılan araziler bulunmaktadır. 

Toplulaştırma projeleri ile farklı amaçlar için kullanılan bu arazilerin sınırları netleştirilmekte, geride kalan arazilerde 

vatandaşın uygun tarım yapabilmesi için uygun şekle getirilmektedir. Türkiye’nin birçok alanında şahıs arazilerinden 

geçen otoyollar, koruma altında olan yerde tarım yapılması, sonuçlanmayan kamulaştırma davaları, vatandaşla 

devletin karşı karşıya geldiği içinden çıkılmaz birçok arazi davası bulunmaktadır. Bu davalar nedeniyle Türkiye’nin 

karayollarının geçtiği alanların önemli bir kısmı halen şahıs arazileridir. Benzer şekilde demiryolu hattı ve benzeri 

kamu yatırımlarının yapıldığı alanlarda, arazi sorunları nedeniyle şahıs-devlet anlaşmazlığı sürmektedir. Bu sorunların 

en aza indirilmesinde kamu yatırımları yapılan alanlarda toplulaştırma aracının kullanılması gerekmektedir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Kamu yatırımlarında, arazi toplulaştırma aracının kullanılmasında ortaya çıkan faydalar Türkiye’de devam 

eden 2 önemli proje örneği ile açıklanacaktır. Bunlardan birincisi Ankara-Eskişehir hızlı tren projesi, ikincisi ise yapımı 

devam eden Niğde-Ankara otoyol projesidir. Bu projelerin geçtiği güzergahlarda tarım arazilerine nasıl bir etki yaptığı 

açıklanmaya çalışılacaktır. Ankara- Eskişehir hızlı tren projesinde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılmamıştır. Niğde-

Ankara otoyol projesinde ise toplulaştırma ile işbirliği çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu her iki projedeki 

örnek alanlar üzerinde yapılan çalışmalardan Türkiye genelinde bu ortak çalışmanın yapılmasıyla elde edilecek fayda 

ortaya konulacaktır. Bu işlemler yapılırken NETCAD coğrafi bilgi sistemleri bilgisayar programı kullanılarak rakamlar 

ortaya konulmuştur. Karayolu projelerine ait veriler Karayolları Genel Müdürlüğünden (www.kgm.gov.tr), hızlı Tren 

projelerinin verileri Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünden (www.tcdd.gov.tr), karayolu ve hızlı tren hatlarının 

genişlikleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden (www.tkgm.gov.tr), hesaplamalarda kullanılan diğer sayısal veriler 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Veri Konsolidasyonu sisteminden alınmıştır (www.tvk.tarim.gov.tr/). 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1 Yatırımcı Kuruluş-Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Boyutu 

Devlete ait arazilere sahip ülkelerde, arazi toplulaştırması sayesinde uygulanan projelerin kamulaştırma 

maliyetleri oldukça düşük kalmaktadır. Kamuya ait araziler uygulanacak yatırım proje güzergahlarına arazi 

toplulaştırma ile taşınmaktadır. Bu şekilde Türkiye’de uygulanan arazi toplulaştırma projeleriyle hızlı tren hattı 

projelerinde (30 m x1000 m= 30 dekar, 1 dekar maliyeti ortalama 10000 TL) 1 km de 300000 TL, otoyol projelerinde 

(110 m x1000 m = 110 dekar, 1 dekar maliyeti 10000 TL) ise 1 km’de 1100000 TL kamulaştırma maliyeti 

azaltılabilmektedir. Türkiye’de yapımı devam eden projeler düşünüldüğünde, ortaya çıkan rakamlar oldukça 

önemlidir.  

 

 

http://www.tcdd.gov.tr/
http://www.tkgm.gov.tr/
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Şekil 1., 2. ve 3.’de görüldüğü gibi Ankara-Eskişehir hızlı tren projesinin geçtiği 3 rastgele köyün tarım 

arazilerinin mevcut durumu görülmektedir. Bu projede arazi toplulaştırma işlemleri uygulanmamıştır. Bu örneklerde 

hızlı tren kamulaştırma hattının genişliği 30 metredir. Ancak etkilediği alan 30 metrenin çok üzerindedir.  

Özellikle parseller bölünmüş ve hattın iki tarafında kalmıştır. Arazi sahibinin bu arazileri kullanması için ilave 

masraflar yapması gereklidir. Yani her iki parça araziye ulaşmak için daha fazla zaman ve yakıt kullanacaktır. Bunun 

yanı sıra arazinin parçalanması nedeniyle verim kayıpları ortaya çıkacaktır. Bu sorunun yanında, şekillerde görüldüğü 

gibi hızlı tren hattının altında kalan parsellerden geriye kalan küçük parsel artıkları vardır.  

Bu küçük parsellerde ekonomik olarak tarım yapılması mümkün değildir. Bu parsellerde tarım yapılabilse 

bile çiftçinin konutu hattın diğer tarafında kaldıysa bu parsele ulaşabilmek için daha fazla yol kat edecektir. Bu 

nedenlerle kamu yatırımlarının yapıldığı alanlarda arazi toplulaştırma çalışmalarının eş zamanlı bir şekilde yapılması 

gereklidir.  

Türkiye’de 10 000 km hızlı tren projesinin uygulanması planlanmaktadır (TCDD 2013 Kalkınma Planı 

Raporları). Hızlı tren hatlarının ortalama genişliği 30 metredir (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 Verileri). Bunun 

etrafında artık parsellerin oluşturacağı alanı da kabaca 15 metre olarak alırsak; 15 metre = 0,015 km olur. 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

463 
 

10000 km x 0,015 km=150 km2= 150 000 dekar yapar.  

Sadece hızlı tren projelerinden kaynaklanan bu tarım arazisi kaybının buğday (ortalama 0,3 ton/dekar) 

ekildiği düşünülse, ortaya çıkacak yıllık ekonomik kayıp ise; 

150000 dekar x 0,3 ton=45 000 ton buğday eder.  

2013 yılı fiyatlarıyla 45 000 ton x 720 TL/ton= 32 400 000 TL 

Sadece hızlı tren projeleri dikkate alınarak ortaya konan bu tahmini kayıplar Türkiye ekonomisi için oldukça 

önemli görülmelidir. Artık parsellerin ortaya çıkmaması için harcanacak arazi toplulaştırma maliyeti, bu kayıpların 

birkaç yıllık toplamı ile kolaylıkla karşılanabilir.  

 

Şekil 4’de Niğde-Ankara otoban projesinin Nevşehir Derinkuyu kısmından geçen bölümü görülmektedir. Bu 

saha içerisinden alınan bir bölge üzerinde yatırımcı kuruluş ile arazi toplulaştırma projesi işbirliğinin sağladığı faydalar 

anlatılacaktır.  

Türkiye’de yapılmış ve yapılması planlanan otoban, karayolu ve il yolu gibi yolların toplamı 100000 km’dir 

(www.kgm.gov.tr).  Bu yolların yarısının tarım arazilerinden geçtiği düşünüldüğünde 50 000 km karayolu kenarında 

kalan parçalanmış tarımsal parsel var demektir. Bu yolların kapladığı alanın dışında oluşturduğu kullanılamayacak 

artık parsellerin (tahmini 30 metre) kapladığı alan hesaplanacak olursa; 

(30 m=) 0,03 km X 50 000 km =1500 km2 =1 500 000 dekar eder. Buğday ekildiği düşünülse; 

1500 000 dekar X 0,3 ton/dekar= 450 000 ton buğday eder. 

2013 yılı fiyatlarıyla 450 000 ton x 720 ton/TL= 324 000 000 TL   
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Şekil 6’da otobanın geçtiği alanda parselleri nasıl böldüğü görülmektedir.  Burada otoban sadece geçtiği 

alanı değil, aynı zamanda böldüğü parsellerin kalan kısımlarının da tarım yapılamayacak kadar küçük ve şekilsiz 

olmasına (Şekil 6’da mavi ile taralı alanlar) neden olmaktadır. Ayrıca bir şahsa ait parselin otoban geçmesi nedeniyle 

ortadan ikiye bölünmesi işletmenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu şekilde parçalanan parseller çiftçiler 

tarafından gözden çıkarılmakta ve kullanılmamaktadır.   

 

Şekil 7’de otobanın geçtiği alandaki parsellerin toplulaştırma ile yeniden düzenlenerek yatırımcı kuruluşla 

işbirliği yapılmasının tarım arazisi üzerine etkileri görülmektedir. Otoban tarım arazisi üzerinden geçerek bir miktar 

tarım arazisini yok etmiştir. Ancak geride kalan artık parseller yeniden düzgün hale getirilerek ve aynı zamanda genel 

toplulaştırma ilkeleri uygulanarak bu alandaki tahribat en aza indirilmiştir. Bunun yanı sıra bu bölgede bulunan hazine 

arazileri otoban güzergahına taşınarak kamulaştırma maliyeti düşürülmektedir. Çok parçalı, küçük veya sahibi 

tarafından kullanılmayan tarım arazilerinin veya hazine arazilerinin bu alan içine taşınması bu bölgedeki sosyal 

olumsuzluklarında önüne geçmektedir. Geçimini elindeki kıt arazileri işleyerek sağlayan bir çiftçinin işletmesi zarar 

görmeyecek ve hayatında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecektir.    

3.2 Arazi Toplulaştırma-Yatırımcı Kuruluş İşbirliğinin Sosyal Boyutu 

Herhangi bir alanda kamulaştırma yapıldığında bu alandaki insanların yaşamları geri dönülmez bir şekilde 

etkilenmektedir. Kamulaştırma bedellerini alan vatandaşlar şehirlere göç etmekte ve yaşadıkları yerdeki işlerinden 

vazgeçmiş olmaktadırlar. Hatta zaman zaman aldıkları kamulaştırma bedellerini amacına uygun kullanmamakta ve 

büyük sosyal ve aile içi problemlere neden olmaktadır. Oysa toplulaştırma ile yer değişikliği yapılan vatandaşların 

işleri devam etmekte ve aynı sahada hayatlarına devam edebilmektedirler. Arazileri ellerinden alınmadığı için en iyi 

bildikleri mevcut işleri ile ilgilenebilmektedirler. Yaşam şekillerinde çok büyük değişiklikler olmamaktadır.  

Bu projede tamamen kamulaştırma yapılmayacağı için buraları terk etmek zorunda kalacak aile 

bulunmamaktadır. Toplulaştırma olmasıydı, tahmini olarak 60 aile mevcut işlerinden ayrılıp yöreyi terk edeceklerdi. 

Niğde-Ankara otobanının tamamı düşünüldüğünde (323 km), kamulaştırmadan dolayı arazisini kaybeden ve yaşadığı 

yeri terk etmek zorunda kalacak aile sayısı 500’ün üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Ankara-Eskişehir hızlı tren projesinde kamulaştırmadan dolayı yaşadığı yeri terk eden 150 aile olduğu tahmin 

edilmektedir.  Yapılması planlanan 10 000 km’lik hızlı tren projesin de, yaşadığı yeri terk edip şehirlere göç edecek 

aile sayısı 2000’den fazla olacağı tahmin edilmektedir.   
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün gıda ihtiyacı artmaktadır. Genişlemesi neredeyse 

imkansız olan tarım arazilerimizin üzerinde yapılmak zorunda olan kamu yatırımları ve yerleşim yeri baskısı devam 

etmektedir. Kamu yatırımları ve yerleşim yeri ihtiyaçlarının tarım arazisi üzerindeki baskıyı hafifletmek kolay 

görünmemektedir. Ancak arazi toplulaştırma aracını kullanarak kamu yatırımı yapılan sahalardaki artık parsellerin ve 

küçük ve parçalı olduğu için kullanılmayan parsellerin tarıma kazandırılması mümkündür.  

Arazi toplulaştırması genel anlamda tarımsal altyapının iyileştirilmesi ve işletmelerin kapasitelerini arttırmak 

amacıyla yapılmaktaysa da, kamu yatırımlarının uygun bir şekilde yürütülmesine de çok önemli katkılar 

sağlamaktadır. Gerek proje maliyetlerini düşürmesi ve gerekse sosyal açıdan ortaya çıkacak sorunları bertaraf etmesi 

açısından kullanılması gereken önemli bir araçtır. Otoban, demiryolu, havalimanı ve benzeri kamu yatırımları 

yapılırken oluşan artık parseller nedeniyle ortaya çıkan tarımsal kayıplar önemsenmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları 

bu konunun önemini kavrayıp uygulama projesine geçmeden önce arazi toplulaştırma projeleri ile elde edilebilecek 

faydalar dikkate alınarak karar verilmelidir.  

Kamu yatırımlarında, yatırım yapılan alanlardaki vatandaşların yaşam şekillerine ve geçim kaynaklarına saygı 

gösterilerek, orada yaşayan insanların sosyal yaşamlarında büyük olumsuzluklara neden olacak unsurlar hakkında 

gerekli tedbirler alınarak projeler üretilmelidir. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de yatırımcı kuruluşların arazi 

toplulaştırma aracını kullanarak işlem yapmalarıdır.    
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ÖZET 

Tarım arazilerinin amacına uygun biçimde kullanılması gereklidir. Verimli tarım arazileri üzerinde sosyal donatı ve konut ihtiyaçları için 

yapılaşmaya gitmek, sınırlı olan verimli tarım topraklarını tüketmeye sebep olmaktadır. Tarımsal araziler ihtiyaç duyulduğunda tarım dışı amaçlar 

için kullanılabilmektedir. Fakat tarım dışı amaçla kullanılan ve yapılaşmaya açılan arazilerin, tekrar tarıma kazandırılması çoğu kez olanaksızdır. 

Verimli tarım topraklarının iskana açılma problemi daha çok kentsel alanlarda yaşanmaktadır. Ancak bununla birlikte, bu problemin 

başka bir türü ise kırsal alanlarda, çiftçilerin konut ihtiyaçları için, kendi tarım arazisinde bina yapmasıyla ortaya çıkmaktadır.  

Köy gelişme alanı uygulaması, tarım arazileri üzerindeki yapılaşma baskısının azaltılması ve planlı kırsal yerleşim birimlerinin 

oluşturulması amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Köy gelişme alanı uygulanan yerlerde, tarımsal niteliği yüksek alanlardaki yapılaşma baskısı 

azaltılmaktadır. Türkiye genelinde bu uygulamanın yaygınlaştırılması, kırsal alandaki tarım arazilerinin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, köy gelişme alanı tespiti ve köy imar uygulamalarının tarımsal arazileri korumadaki etkisi örnekler verilerek açıklanacaktır.  

Anahtar kelimeler: tarım arazilerinin korunması, yapılaşma, köy gelişme alanı 

THE METHOD OF VILLAGE DEVELOPMENT AREAS FOR THE PROTECTION OF 

AGRICULTURAL LAND  

ABSTRACT 

Agricultural land should be used suitable of properties. If productive agricultural lands is used for housing needs, limited productive 

agricultural land will lead to reduce. Agricultural land can be used other uses when it is necessary but land used other uses isn’t changed in 

agricultural land.  

The problem of efficient deployment of agricultural land to resettle in urban areas more experienced. In contrast, however, if it is 

another type of problem in rural areas, farmers for housing needs, taking an emerging building their farming land. 

Village development areas is a work for  reducing the pressure on agricultural land and creating planned residential units. Applied to 

the village development area, where the high areas of the agricultural nature of the construction pressure is reduced. This system in Türkiye, will 

contribute to the conservation of agricultural land in the rural areas. In this case choosing village development areas and reconstruction works will 

be explained by giving examples on the effect of protect of agricultural land. 

Key words : protect of agricultural land, construction, village development area 

1. GİRİŞ 

İnsan yaşamı için gerekli olan besin maddeleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarımsal uğraşılar 

sonucunda elde edilebilmektedir. Bu maddelerin üretiminde yararlanılan temel kaynaklardan biri ve en önemlisi 

topraktır. Toprak; insan, hayvan ve bitkiler için bir besin kaynağıdır. Tarımsal anlamıyla toprak, üzerinde ve içerisinde 

geniş canlılar topluluğu barındıran, bitkiler için besin kaynağı olan doğal bir varlıktır. Çok uzun sürede oluşan ama 

yanlış kullanılma sonucu kolayca bozulabilen ve bozulduktan sonra da geriye kazanılması ya da eski durumuna 

getirilmesi binlerce yıl süren değerli bir varlıktır. Toprak, insan yaşamı için gerekli fakat kısıtlı bir kaynaktır (Yılmaz, 

2001). İnsanoğlu varolduğu günden beri daima kültür ve teknolojisini kullanarak kendi amaçları doğrultusunda 

yaşadığı çevreyi değiştirmeye çalışmıştır. İnsanoğlunun çevreye yaptığı bu uygulamalar doğal çevreyi etkilemiştir. 

Tarım alanlarının sulanması için akarsulardan ve yeraltı suyundan faydalanma, ısınma ve tarım alanı açmak için bitki 

örtüsünün tahribi, tarımsal üretimi arttırmak için tarım alanlarında kimyasal ilaç ve gübre kullanılması sonucu doğan 

sorunların kaynağı insandır (Özşahin, 2010). 

Yeryüzündeki araziler, kullanma kabiliyet sınıflarına göre sekiz sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflamada I., II., III. ve 

IV. sınıf araziler sürülerek tarım yapmaya elverişli arazilerdir. V., VI. ve VII. sınıf arazilerde sürüm yapılması doğru 

değildir. Ancak pahalı toprak ve su muhafaza önlemleri alınarak bazı bitkiler yetiştirilebilir. Toprağın yetenek 

sınıflarına uygun şekilde kullanılması gereklidir. Fakat ülkemizde kârlılık kriteri gözetilerek, diğer sektörlerin (sanayi, 

konut, altyapı, enerji, turizm) ihtiyaç duyduğu yerleşim yeri ya da toprak kullanımlarında, toprak yetenek sınıfları 

gözetilmeden hareket edildiği gözlenmektedir (Yılmaz, 2001). Türkiye’de tarım arazilerinin sorunları arasında yer alan 

eğim, drenaj, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik, toprak derinliği ve kısmen de olsa erozyon gibi sorunlar daha çok toprağın 
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yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı ise insan odaklı bir sorundur  (Topçu, 

2012). 

2. İNSAN FAALİYETLERİNİN TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 

Arazilerin potansiyellerine uygun şekilde değerlendirilmesi doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında 

temel esastır. Ülkemizde tarım arazilerinin en temel sorunları erozyon ve tarım arazilerinin tarımsal amaçlar dışında 

kullanılmasıdır (Özbek ve Öztaş, 2004). 

Arazi kullanım envanteri ve potansiyel kullanım durumu tespit edilerek tarım topraklarını koruyucu 

önlemler alınmalı, diğer kullanımlar için alternatif alanlar gösterilmelidir. I., II. ve III. sınıf araziler üzerinde yapılaşmaya 

kesinlikle izin verilmemeli ve verimli tarım topraklarının korunması için tarımsal "sit" alanı uygulaması göz önüne 

alınmalıdır. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınması 

gereken iki husus vardır. Bunlardan birincisi toprağın üretim gücünün korunması, toprağın dengesini bozan 

etmenlerin kontrol altına alınması; diğeri ise tarımsal amaçlar dışındaki kullanımlar için uygun yer seçimidir (Özdemir, 

1995). 

2.1. Tarımsal Faaliyetlerin Olumsuz Etkileri 

İnsan eliyle ortaya çıkarılan fiziksel sorunların başında aşırı gübre kullanımı gelmektedir. Toprağa eklenen 

yapay gübrelerin amacı, bitkiler tarafından sürekli kullanıldığı için eksilen maddeleri insan eliyle toprağa eklemektir, 

böylece toprakta verim kaybı olmaz. Bununla beraber, bilinçsiz üreticilerde "toprağa ne kadar fazla yapay gübre 

eklenirse verim de o kadar artar" şeklinde bir görüş yaygındır. Gerçekte ise aşırı miktarda kullanılan gübre, toprak 

yapısının bozulması, toprağın pH değerinin değişmesi ve toprak faunasının zarar görmesi gibi olumsuz etkilere 

sahiptir. Bunun yanı sıra kullanılan tarım ilaçları çevrelerindeki ekolojik dengeyi olumsuz olarak etkiler (Yiğitbaşıoğlu, 

2000). 

Sulamanın bilinçsizce yapılması da insan eliyle ortaya çıkarılan fiziksel sorunlardandır. Özellikle yarı kurak 

iklim özelliklerine sahip yerlerde yapılan fazla sulama, topraktaki suyun kılcal boşluklarda kapilarite ile yüzeye doğru 

yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen su, içerisindeki erimiş maddeleri toprağın belli derinliklerinde biriktirir. Eğer 

eriyik içerisinde tuz oranı fazla ise tuzlanma meydana gelir. Topraktaki tuz oranının artması, bitkilerin sudan 

yararlanamamasına ve fizyolojik kuraklık nedeniyle ölmelerine yol açar. Sulama konusundaki diğer bir olumsuzluk da 

sulamada kullanılan suyun kirlendiği için başka bir alanda kullanılması veya tekrar kullanımı mümkün olmamaktadır.  

Eğer çevrede yeraltı suyu ile beslenen sulak alanlar varsa bunlar, taban suyunun azalması sonucunda 

kurumaktadırlar. Türkiye'de tarım yapılabilen alanlardaki sorunlar sadece fiziksel koşullara dayanmamaktadır. 

Bunların dışında toprakların yanlış kullanımı, uygun olmayan ürünlerin yetiştirilmesi de söz konusudur. Bir yandan 

verimli topraklar, başta erozyonun etkisiyle olmak üzere, kaybedilirken diğer yandan az verimli alanlar büyük 

yatırımlar ve yoğun bir iş gücü ile daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır (Yiğitbaşıoğlu, 2000). 

Ülkemizde bir yandan yeni alanlar sulamaya açılırken diğer yandan çok büyük yatırımlarla sulama 

şebekeleri kurulmuş araziler, yanlış tarım ve sulama uygulamaları nedeniyle hızla bozulmakta ve kirlenmektedir. 

Sulamaya açılan alanların büyük bir bölümü tuzluluk ve sodyumluluk problemi ile karşı karşıyadır. Aşırı ve yanlış 

gübreleme toprak-bitki-su dengesini nitrit-nitrat kalıntılarıyla toprak yapısını bozmuş, yer altı sularını kirletmiştir. 

Bilinçsiz sulama uygulamaları da toprağı tuzlulaştırmış ve taban suyu kalitesini düşürmüştür (Çakmak ve Aküzüm, 

2006). 

2.2. Tarımdışı Faaliyetlerin (İskan, Turizm, Sanayi vd.) Olumsuz Etkileri 

Tarım arazilerinin, kentleşme, sanayi, turizm gibi tarım dışı amaçlarla kullanımı sonucu öncelikle tarım 

toprakları geri dönüşümü olmayacak biçimde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde tarım 

arazilerinin tarım dışı kullanımı devam ettiği sürece sınırlı miktardaki verimli tarım arazileri hızla azalacaktır. Bu durum, 

aynı zamanda tarım arazilerine yönelik daha önce büyük maliyetlerle yapılmış olan sulama ve tarımsal altyapı gibi 

yatırımların atıl kalmasına da neden olacaktır. Diğer taraftan, tarım arazilerinin nüfusa bağlı olarak giderek azalması 

nedeniyle gelecekte yaşanması muhtemel açlık tehlikesi, yine azalan tarım arazisi neticesinde biyolojik çeşitlilik 

üzerindeki olası olumsuz etkileri ve tarım arazisi ihtiyacının çayır ve mera arazilerinden karşılanarak ekolojik dengenin 

bozulması gibi hususlar, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımının sağlanmasının ne kadar gerekli ve önemli 

olduğunu gözler önüne sermektedir (Topçu, 2012).  

Ülkemiz için tarım toprakları açısından dikkat çeken önemli bir problem bu alanların bir kısmının tarım dışı 

amaçlarla kullanılmalarıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile bu toprakların insan veya hayvan beslenmesi için 

gereken tarımsal etkinlik dışında kullanılması ifade edilmektedir (Yiğitbaşıoğlu, 2000). 

Tarım dışı arazi kullanımlarında kısa vadede rant veya kazanç oranı yüksek olabilmektedir. Buna ülkede 

izlenen tarım politikası ve özellikle de tarımsal fiyat ve destekleme politikasının olumsuz etkileri de eklenince tarım 
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topraklarının elden çıkması hız kazanmaktadır. Böylece büyük yerleşim yerleri (şehirler) ve kıyılarda, yetenek sınıfları 

öncelikle tarımsal faaliyetlere daha uygun verimli topraklar, yeni sanayi ve yeni konut alanları kurma, kamu alt yapı 

tesisleri ve turizm yatırımları yapma ve diğer çeşitli amaçlarla gelecekteki ihtiyaçlar gözetilmeden tarım dışına 

çıkarılmaktadır (Yılmaz, 2001). 

2.2.1. Sanayi Alanları 

Verim gücü düşük bir toprakta, kolay ve başarılı tarım yapılamaz, fakat sanayi kuruluşları hiçbir verim 

düşüklüğü göstermeden bu verimsiz topraklar üzerinde kurulabilir ve faaliyetini devam ettirebilirler. Böylece sanayi 

yapılarının verimli tarım toprakları üzerinde değil de verimsiz ya da daha az verimli tarım toprakları üzerinde 

kurulması ile verimli tarım toprakları üzerinde tarımsal faaliyetten elde edilen gelir de, ülke ekonomisinde sanayi 

gelirleri üzerine bir artı değer olarak kayıt edilmiş olacaktır (Yılmaz, 2001). 

Türkiye'de sanayileşmeye verilen önem nedeniyle tesisler çoğunlukla en yüksek getirileri sağlayacak 

alanlarda kurulmuştur. Bu bağlamda, düzlük olması, kolay inşaat yapılması, karayollarına yakınlık gibi faktörlerin 

etkisiyle ova tabanları (özellikle büyük kentlerin yakınındaki) sanayi tesisleri ile kaplanmaya başlamıştır. Bir yerde 

sanayi tesislerinin açılması çok kişiye iş alanı sağladığı için bu tip alanlara olan göç hızlanmıştır. Böylece, eskiden 

genellikle ovaları çevreleyen yamaç alanlarında yer alan konut alanları da genişleyerek düzlüklere doğru yayılmıştır. 

Bu durumdan anlaşıldığı üzere en zararlı çıkan kesim tarım alanları olmuştur (Yiğitbaşıoğlu, 2000). 

2.2.2. Turistik Tesis Alanları 

Verimli tarım topraklarının amaç dışı kullanımının bir başka şekli; yazlık, ikinci konut, turistik siteler, kamu 

kuruluşlarının sosyal-eğitim ve dinlenme tesisleri olarak özellikle kıyı kesimindeki alanların işgal edilmesidir (Yılmaz, 

2001). Tüm ülkede tapulama çalışmalarının bile bitirilememesi plan yapılması fikrini ve işlemini zorlaştırmaktadır. Bu 

aksaklığın giderilmesi için turizm belgesi ve kredisi almak isteyenlere, varsa imar planına uygun, yoksa mevzi plan 

yapılarak gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Dış turizmin geliştirilmesi, kişilerin hafta sonu ve yıllık dinlenme 

ihtiyaçlarını karşılamak için yazlık konut taleplerinin karşılanması ve tarla sahiplerinin kısa sürede yüksek gelir elde 

etmek için arazilerini bu yolla satmak istemeleri, zaten mevcut olmayan veya mevzi durumdaki çevre düzeni 

planlarını kolayca değiştirme durumuna getirmektedir (DPT, 1997). 

2.2.3. Konut Alanları 

Tarih boyunca konut yerleşimleri daha çok gıda temin edebilecek verimli tarımsal alanlar civarında 

yayılmıştır. Bu nedenle, şehir nüfusu artarken, şehirler de bu tarım alanları aleyhine yayılma göstermiştir (Yılmaz, 

2001). 

Verimli tarım topraklarının kentleşme eyleminde kullanılıyor olması, elden çıkması, kentleşme olgusu, 

yerleşimlerin düzenlenmelerinde ekolojik, çevre faktörlerinin (güneşlenme durumu, gün ışığı, hakim  rüzgar yönü, 

hava akımları, çevre yeşillikleri, yer altı suyu seviyeleri, jeofiziksel özellik vd.) yeterince değerlendirilememesi ile 

çarpık kentleşme olgusu kendini daha belirginleştirmektedir (Kırzıoğlu ve ark., 1999). Bunun sonucu olarak şehirlerde 

plansız ve kontrolsüz yapılaşmalar olmuş ve şehir çevrelerindeki tarım arazilerine doğru yayılmalar başlamıştır. 

Şehirlerin etrafındaki bağ, bahçe ve tarla arazileri büyük bir hızla yeni yerleşim bölgelerine dönüşmüştür. Yerleşim 

alanları civarındaki tarım arazilerinin arsaya dönüşmesi ile değerinde meydana gelen ani artış, bu arazilerin tarımsal 

niteliğinin korunmasını güçleştirmektedir. Kentlerin gelişme yönleri, arsa taleplerinin belirlenmesinden önce 

saptanarak gerekli planlamalar yapılmadığı için tarım arazileri, emlak komisyonlarının istekleri yönünde ve bu değer 

artışına bağlı olarak kolaylıkla tarım dışı kullanıma kaymaktadır (DPT, 1997). 

Kırsaldaki insanların konut ihtiyaçlarını kendi tarım arazisinde çözümlemeye çalışması sonucunda; dağınık 

yerleşimler oluşmaktadır.  

Plansız bu yerleşmelerin sonucunda ise; hanelerin yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi temel teknik altyapı hizmetleri 

artmakla birlikte, kırsal kesim için yatırım maliyetleri de oldukça artmaktadır. Bu hizmetler ve yolların neredeyse her 

konuta ayrıca ulaştırılması gerekmiştir. Öte yandan kırsal plan eksikliğinden dolayı, taşınmaz sahipleri arazilerini 

sürekli parselleyerek altyapısız olarak kullanmakta ve sonuçta kent merkezlerinde görülebilen yapı yoğunlukları 

oluşmaktadır (Uzun ve Yomralıoğlu, 2005). Bu duruma bir örnek Harran Ovasıdır; tarım alanlarında konut ve sanayi 

olmak üzere iki alanda amaç dışı kullanım olduğu görülmüştür. Toplamda 4224 adet yapılaşmanın 11651 dekar 

tarım alanını işgal ettiği tespit edilmiştir. Tarım alanlarında amaç dışı kullanım bu hızla devam ederse, Harran Ovası 

yerini büyük bir Harran köyüne bırakacaktır (Aydoğdu ve ark., 2009). Harran Ovası’nda tarım arazileri üzerindeki 

yapılaşma aşağıdaki paftada görünmektedir.   
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Şekil 1. Harran Ovasında tarım arazileri üzerindeki yapılaşmalar 

(Kaynak: Google earth verisi, 2013) 

Plansız kırsal alanlarda olası yapılaşmanın rastgele bir biçimde yapılmasını önlemek üzere yasal hükümler 

aracılığıyla değişik denetim mekanizmaları geliştirmiştir. Plansız yapılaşmanın köylerdeki genel görünümü ise 

şöyledir: yanlış arazi kullanımı, yol donatısı dışında teknik altyapı eksikliği nedeniyle evsel atıklarını doğaya bırakan ve 

imar yasasına uygun olmayan çirkin kentlerin bir benzeri oluşmaktadır (Uzun ve Yomralıoğlu, 2005). 

Köylerin yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlar olan tarım arazisi üzerinde ifraz ve yapı yapma 

koşulları getirilmiştir.  Bu durum ise tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmaktadır. Sürdürülebilir çevre 

için gerekli olan bu tür alanlarda plansız yapılaşmanın önlenebilmesi için mevcut ve gelecekteki konut ve sosyal 

donatı ihtiyaçlarının hesaplanarak planlı bir şekilde çözümlenmesi gereklidir.  

2.2.4. Diğer Kullanım Alanları  

Tarım arazilerinin kaybını hızlandıran diğer etkenler de, kentsel altyapı, karayolları, demiryolları, havaalanları 

ve benzeri kamu yatırımları ile tuğla - kiremit ocak ve fabrikaları, açık maden ocakları, enerji ve boru hatlarının 

yapımıdır. Özellikle büyük kamu yatırımları sadece kullandıkları alanları değil, çevrelerine çektikleri diğer yapılaşmalar 

yolu ile de yeni tarım topraklarının kaybına sebep olmaktadır (DPT, 1997). Ülkemizde karayolu planlama ve 

uygulama çalışmalarında esas prensip, teknik imkanların müsaade ettiği ölçüde en ekonomik ve en kısa yol 

güzergahının seçilmesi yönünde olmuştur. Fakat bu prensiple hareket edildiğinde bugün en ekonomik görünen yol, 

beraberinde getirdiği olumsuz toplumsal, ekonomik ve ekolojik etkilerle belki ileride en pahalı çözüm olduğu gibi bir 

daha geri dönme imkânı da ortadan kalktığı için sorunun daha da artması dahi mümkün olmaktadır (Yılmaz, 2001). 

3. KÖY GELİŞME ALANI YÖNTEMİ 

Kırsal alandaki konut sorununun çözümü için kullanılan bir yöntem olan köy gelişme alanı uygulaması 

uygulanan projelerden örnekler verilerek irdelenmekte ve tarım arazileri üzerindeki yapılaşma baskısının 

azaltılmasına yönelik sonuçları ortaya çıkarılmaktadır.  

Köy gelişme alanı uygulamasıyla; mevcut köylerde düzenli yapılaşmayı sağlamak, tarım arazilerine olan 

işgallerin önlenmesini sağlamak, geleceğe yönelik olarak arsa üreterek vatandaşların konut, zirai yapı-tesis ve sosyal-

kültürel tesis ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır. Köy gelişme alanı olarak ayrılan hazine arazisinde iskan 

imkanı sunularak kırsaldaki insanın konut ihtiyacı tarım arazilerinin bölünmesine gerek duyulmadan çözümlenmiş 

olmaktadır.  

Köy gelişme alanı tespit çalışmaları öncelikle köyün mevcuttaki ve 20 yıl sonrasındaki konut, yeşil alan, sosyal, 

kültürel ve eğitim donatı ihtiyacının hesaplanmasıyla başlamakta, tarımsal niteliği olmayan hazine, tapulama harici 

alan veya vasıf değişikliği yapılarak mera arazisi tespit edilmekte, alanın tarımsal, jeolojik ve topografik yönden 

yerleşime uygunluğu incelenmekte ve bu alan üzerinde imar planı hazırlayıp uygulayarak plansız ve çarpık 

yerleşimlerin ortaya çıkması önlenmektedir.   

Harran Ovasında tarım arazileri 
üzerindeki yapılaşma örnekleri
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4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Köy gelişme alanı uygulamalarından örnekler aşağıda verilmektedir. Her bir projeyle ilgili olarak ihtiyaç 

analizi, gelişme alanı tespiti, imar uygulaması ve projenin köydeki tarımsal araziye etkileri incelenmektedir. 

Uygulanan köy gelişme alanı projeleriyle;  

 Nüfus artışı gösteren bir yerleşim yerinin gelişme ve genişlemesinin planlı şekilde yönlendirilmesi, 

 Doğal afetler yönünden sakıncalı olan mevcut yerleşim yerinin genişlemesinin durdurularak 

yapılaşmanın doğal afetler açısından daha uygun bir alana yönlendirilmesi, 

 Kırsal alanların tarım arazisi ve yerleşim yeriyle birlikte bütüncül planlanması gereğiyle köy 

gelişme alanı uygulamasının arazi toplulaştırma projesiyle birlikte gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

4.1. Katrancı Köyü İmar Planı Projesi 

Konya İli Karatay İlçesi Katrancı Köyü’nde nüfus projeksiyon hesabına göre köyde 20 yıl sonrası için 136 

ailenin konut ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Köyün mevcut ve gelecekteki sosyal, kültürel ve eğitim donatı 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut köy yerleşim yeri çeperinde köy gelişme alanı belirlenmiştir. Köy imar 

planı çalışmalarıyla köyde 122 adet konut parseli, sosyo-kültürel tesis, sağlık ocağı, eğitim tesisi, yönetim merkezi, 

dini tesis, köy konağı, kooperatif, ticaret tesisleri için yer ayrılmıştır. Böylece köy gelişme alanı çalışmalarıyla köyde 

hem genişlemenin planlı şekilde olması yönlendirilmiş hem de köyün mevcutta ve 20 yıl sonrası için ihtiyaç duyacağı 

sosyal tesis ve barınma ihtiyacının % 90’ı karşılanmıştır. Katrancı Köyü’nde tespit edilen köy gelişme alanı ve 

hazırlanan imar planı paftaları aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Şekil 2. Katrancı Köyü   (Kaynak: Google earth verisi, 2013) 

Tespit edilen köy 
gelişme alanı

Mevcut köy 
yerleşim yeri
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Şekil 3. Katrancı Köyü imar planı (Kaynak: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri, 2013) 

 

4.2. Kuyulutatlar Köyü İmar Planı Projesi2 

Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Kuyulutatlar Köyü’nde köy gelişme alanı tespit çalışmalarında; 20 yıllık nüfus 

projeksiyon hesabı sonucu nüfusta azalış görülmekte, ancak muhtarla yapılan görüşmeler sonucunda mevsimsel 

yağışlara bağlı olarak köyde konutların sel baskınına maruz kaldığı, ayrıca köyde konut yapmak için yeterli alan 

olmadığından il dışında yaşayan ailelerin köye yerleşemediği anlaşılmış olup; bu nedenlerle köyde mevcut durumda 

konut ihtiyacı olduğu tespit edilerek mevcut köy yerleşim yerinin kuzeydoğusunda köy gelişme alanı belirlenmiştir. 

Böylece yapılaşmaya uygun olmayan mevcut köy yerleşimi dondurulmuş olup; köy sınırları içerisinde doğal afetler 

yönünden yerleşime daha uygun bir alana doğru yapılaşma yönlendirilmiştir. Kuyulutatlar Köyü’nde tespit edilen köy 

gelişme alanı aşağıda yer almaktadır. 

 

                                                           
 

2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı projesidir. 

Tespit edilen köy gelişme 
alanında yapılan imar planı

Mevcut köy 
yerleşim yeri

Tespit edilen köy 
gelişme alanı

Mevcut köy 
yerleşim yeri
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Şekil 4. Kuyulutatlar Köyü 

(Kaynak: Google earth verisi, 2013) 

4.3. Yerköy Köyü İmar Planı Projesi3 

Kayseri İli Yahyalı İlçesi Yerköy Köyü’nde arazi toplulaştırma projesi kapsamında tarım arazilerinin 

yapılaşmaya açılmasını önlemek amacıyla geleceğe yönelik konut ihtiyacının karşılanması için mevcut köy yerleşim 

yerinin kuzeyinde köy gelişme alanı belirlenmiştir. Köyde imar planı projesinin uygulanmasıyla civar köylerde 

yaşanan tarımsal araziler üzerindeki yapılaşma baskısı Yerköy Köyünde azaltılmış olup; köyün ihtiyaç duyduğu 

tesisler ve konut alanı imar planı kapsamında arazi toplulaştırma projesiyle birlikte karşılanmıştır. Yerköy Köyü’nde 

tespit edilen köy gelişme alanı ve hazırlanan imar planı ile arazi toplulaştırma projesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 5. Yerköy Köyü (Kaynak: Google earth verisi, 2013) 

 

Şekil 6. Yerköy Köyü arazi toplulaştırma ve köy gelişme alanı projesi 

(Kaynak: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verileri, 2008) 

                                                           
 

3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 2008 yılı projesidir. 
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5. SONUÇ  

Ülkemizdeki köy ve köyaltı yerleşim birimlerinde konut ihtiyaçları çeşitli yollarla karşılanmaya 

çalışılmaktadır. Aşağıdaki grafikte özetlendiği gibi bu yollardan bazısının sonuçları tarımsal nitelikli arazilerin 

yapılaşmaya açılması yoluyla kaybedilmesine neden olmaktadır.  

 

 

Şekil 7. Kırsal Alanda Konut İhtiyacı Probleminin Çözüm Yolları 

Tarımsal niteliği olmayan arazilerden mevcut ve geleceğe yönelik projeksiyon hesabı yapılarak uygun 

büyüklükte tespit edilen köy gelişme alanlarında planlı bir yerleşim sunulmaktadır. Böylece yapılaşmanın olumsuz 

etkilerini önleme çalışmalarında bir yöntem olarak köy gelişme alanı uygulamalarının Türkiye genelinde 

yaygınlaştırılması, tarım arazilerinin iskan amacıyla olumsuz etkilenmesini azaltacaktır. 

Köy gelişme alanı uygulamasının geliştirilerek ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birtakım ulusal faydalar 

elde edilebilir. Bunlardan bazıları; 

 Bu uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla tarım arazileri üzerindeki yapılaşma baskısının azaltılması ve planlı 

kırsal yerleşim birimlerinin oluşturulması, kırsal alandaki tarım arazilerinin korunması, 

 Altyapısıyla birlikte tamamlanan köy gelişme alanlarının kırsaldaki insanlar için cazip yaşam alanı haline 

gelmesi, 

 İmar planı sonucu üretilen konut parsellerinde konutun yöreye özgü mimari özelliklere uygun şekilde 

üretilmesiyle geleneksel mimari zenginliklerin korunmasıdır. 

 Köy gelişme alanı uygulamasının geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla; Türkiye genelinde tarımsal arazileri 

korunan, altyapısı tamamlanmış ve yöresel mimari karaktere sahip kırsal yerleşimlerin ortaya çıkması 

sağlanacaktır. 
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE BLOK PLANLARININ TARIM ARAZİLERİNİN 

KORUNMASI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hacı Veli DEVECİ1  Gökhan ŞAHİN1  Yücel KEŞLİ1 

ÖZET 

Arazi toplulaştırması, genel anlamda kırsalın yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ile doğal kaynakların en iyi şekilde korunması için 

arazilerin yeniden düzenlenmesidir. İnsanların yaşam şekillerinde meydana gelen değişiklikler, nüfustaki değişiklikler, kamu yatırımlarındaki 

öncelikler ve kırsal alanda yaşayan insanların hayattaki öncelikleri sürekli bir devinim halindedir. Bu nedenle kırsal alanın yeniden düzenlenmesi 

ihtiyacı süreklilik göstermektedir.  

Yaşanan alanların bir parçası olan doğal alanlar, tarihi özellikleri olan alanlar, sulak alanlar ve benzeri birçok alanın sürekli yeniden 

düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa’da bu konuda çok yoğun çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Bu ihtiyaçların 

amaca uygun olarak yerine getirilebilmesi için çok fazla kaynak israfı yapmadan arazi toplulaştırması ile çözümlenmesi, son yıllarda ülkemizde 

uygulanmaya başlanılan önemli yöntemlerden biri haline gelmiştir. Arazi toplulaştırmasında bu amaca uygun planların yapılmasında en temel 

unsurlardan biride blok planlarının iyi planlanması gelmektedir. Blok planlarının oluşturulmasında tarihi özelliği olan, tarımsal değeri yüksek olan 

alanların ve o bölgenin şartlarına göre önemli olan hususların dikkate alınması projelerin başarısının en önemli unsurlarındandır.  

Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması, tarım arazilerinin korunması, projenin uygulanacağı alandaki su kaynaklarının daha verimli 

kullanılması için blok planlarına büyük önem verilmelidir. Bu çalışmada, blok planlarının uygulama şeklinin tarım arazilerinin korunması ile su 

kaynaklarının daha etkin kullanılmasına etkileri, yürütülmekte olan projelerden örnekler verilerek açıklanacaktır. 

Anahtar kelimeler: arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin korunması, blok planları 

EFFECTS OF BLOCK PLANS ON THE AGRICULTURAL LAND PROTECTION, AT LAND 

CONSOLIDATION PROJECTS 

ABSTRACT 

Land consolidation, livable and sustainable countryside in general terms with the fact that the best way to protect the natural 

resources of land rearrangement. Changes in the forms of life of the people, population changes, public investment priorities and the priorities of 

life of people living in rural areas are in continuous motion. For this reason, the need is continuous reorganization of the rural areas. 

Areas that are part of the natural areas, and areas with historic properties, wetlands, and so many of the area there is a need to 

constantly re-arranging. Very intensive work on this issue for many years, especially in Europe continues. In order to fulfill these needs in 

accordance with the purpose of making a lot of waste of resources and analysis of land consolidation in recent years, has become one of the 

important methods implemented in our country started. Land Consolidation One of the most basic elements in making plans for this purpose are 

block plans for future planning. The historic property block in the creation of plans, areas with high agricultural value, and it is important that the 

issues be taken into account under the terms of the region's most important factors in the success of projects. 

More efficient use of agricultural land, agricultural land preservation, the project plans to implement the block for more efficient use of 

water resources in the area should be of great importance. In this study, the block plans for the protection of agricultural land in the application 

form for more effective use of water resources impacts of the ongoing projects will be explained by examples. 

Key words : land consolidation, protection of agricultural land, block plans 

1.GİRİŞ 

Arazi toplulaştırması temelde parçalı arazilerin bir araya getirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetlerinin 

yapılması olarak tanımlanmaktadır. Blok ise, yol, demiryolu, kanal, kanalet, dere, göl, baraj gibi doğal tesislerle sınırlı 

olan parsel topluluklarının meydana getirdiği büyük arazi parçasına denir. Günümüzde kırsalın yaşanabilir ve 

sürdürülebilir olması için arazi toplulaştırması bir araç olarak kullanılmaktadır. İnsanların yaşam şekillerinde meydana 

gelen değişiklikler, nüfustaki değişiklikler, kırsal alanda yaşayan insanların hayattaki öncelikleri ve kamu yatırımları 

sürekli değişiklik göstermektedir. Bu hareketlilik nedeniyle yaşadığımız toprakların ihtiyaca göre yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar yaşanılan toprakların özelliklerine ve sosyal çevreye göre değişiklikler 

göstermektedir. Bu nedenle arazi toplulaştırmasında yörenin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre planlamalar 

yapılmalıdır.Arazi toplulaştırmasında bu planlamaların temelini blok planları oluşturmaktadır. Blok planları aslında 

arazi toplulaştırmanın, diğer bir ifadeyle sosyal ihtiyaçların omurgasını oluşturmaktadır.  

Arazi toplulaştırmasında blok planlarının oluşturulmasında en önemli etkiye sahip hususlardan bazılarına 

aşağıda değinilecektir.  

                                                           
 

1 Gıda, Tarım ve Hay. Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye, hvdeveci@hotmail.com   
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Ülkemizde uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projelerinde blok planları belirlenirken yüzey akışlarının 

durumu, doğal alanlar, sulama verimliliği, yol ağlarının verimliliği gibi birçok faktör dikkate alınmaktadır. Arazi 

toplulaştırma projelerinde bu hususlara dikkat edilmediği takdirde yapılan projelerden istenilen faydalar tam olarak 

elde edilemez. 

Ülkemizin farklı coğrafi alanlarında uygulanmış ve uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projelerindeki 

blok planlarından örnekler verilerek, bu planların amacı ortaya konulacaktır. Bu planlar oluşturulurken, NETCAD 

coğrafi bilgi sistemleri bilgisayar programı kullanılarak şekiller ortaya konulmuştur.    

3. ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA BLOK PLANLARI 

Arazi toplulaştırma, parçalı arazilerin birleştirilip bütünleştirilmesinin yanı sıra, sulama ve drenaj sistemleri ile 

tarla içi yolların inşası, tarımsal yapının iyileştirilmesi çalışmaları, erozyon önleme çalışmaları gibi hususları da içine 

alan bütünleşmiş projelerdir. Bu projeler sayesinde çiftçiler arasında yol, su, sınır ihtilafları ortadan kalkmakta, tüm 

çiftçiler eşit hizmet almaktadır. 

Arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanıp uygulanması sırasında en önemli aşamalardan biri blokların (ada) 

hazırlanmasıdır. Proje alanında uygulanmış veya uygulanacak olan sulama, drenaj, ulaşım şebekesi, sit alanları, 

endemik çeşitlerin korunduğu alanlar ve tarihi-kültürel vb. tesislere ait projeler ile parsel boyları, yerleşim yerleri, 

arazi kullanım planlaması, arazi topografyası dikkate alınarak ve proje alanı çevresindeki tesislerle uyum sağlayacak 

şekilde blok planları oluşturulur. 

Yol, demiryolu, kanal, kanalet, dere, göl, baraj gibi doğal tesislerle sınırlı olan parsel topluluklarının meydana 

getirdiği büyük arazi parçasına blok denir. 

Blok planları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar; 

1-Projenin genel coğrafi, topoğrafik durumu 

2-Ortalama parsel büyüklüğü, parsellerin en/boy oranları 

3-Davalı parseller 

4-Altyapı tesisleri(sulama ve ulaşım) 

5-Mera ve hazine arazileri  

6-Akarsu, göl, gölet, baraj, sulak alanlar 

7-Doğa koruma ve sit alanları 

8-Sabit tesisler 

9-Derece farkları 

10-Köy veya belde ihtiyaçları (su, kuyu, fosseptik vb.) gibi hususlar dikkate alınarak blok planları oluşturulur.  

Blok planlarının oluşturulmasında dikkate alınan konulardan doğal alanların korunması, sulama 

yatırımlarına etkisi ve yol ağlarının oluşturulması üzerine etkileri bu çalışmada daha detaylı olarak aşağıda başlıklar 

halinde verilecektir.  

Şekil 1.’de arazi toplulaştırma projelerinde sahaya ait tüm bilgiler coğrafi bilgi sistemleri programına 

yüklenerek blok planları oluşturulmaktadır. Bu projelerde, kadastral veriler, hava fotografları (ortofoto), toprak 

özellikleri, elektrik hatları, DSİ sulama şebekeleri, sulak alanlar, köy/kasaba yerleşim yerleri, meralar, orman alanları, 

tarihi özelliği olan yerler ve benzeri tüm çalışmalar sayısal ortama (bilgisayara) yüklenerek bloklar oluşturulmaktadır.  
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3.1 Blok Planlarının Doğal Alanların Korunmasına Etkileri  

Arazi toplulaştırma projeleri uygulanan sahalarda lagünler, sulak alanlar, göller, doğal koruma alanları, 

meralar, otlaklar, endemik bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanları gibi çok farklı alanlar bulunmaktadır.  Bu alanlar 

blok planları yapılırken, ilgili kamu kurumundan gerekli bilgilerde alınarak dikkate alınmaktadır. Şahıs arazileriyle iç 

içe geçmiş bu alanların birbirinden ayrılması büyük önem taşımaktadır.  

Bu özel alanların tarım arazileriyle ayrılmadığı takdirde korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması 

oldukça zor olmaktadır. Bunun yanı sıra bu özel alanlar içinde tamamen veya kısmen kalan tarım arazilerinde gerekli 

kültürel tedbirlerin alınması zorlaşmakta veya birbirlerini olumsuz etkilemektedir. Örneğin sulak alan yakınındaki 

şahıs arazilerinin drenaj ile fazla suyu araziden uzaklaştırılması sulak alanın özelliğine zarar verebilmektedir. Bu 

nedenle arazi toplulaştırma projelerinde blok planları oluşturulurken bu farklı özellikteki arazilerin birbiriyle ayrılması 

gerekmektedir.  
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Şekil 2. Doğal alanların korunması örneği 1 

 

Şekil 3. Doğal alanların korunması örneği 2 
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Şekil 4. Doğal alanların korunması örneği 3 

 

3.2 Blok Planlarının Sulama Yatırımlarına Etkileri 

Blok planları oluşturulurken sulama yatırımlarının planlandığı alanlarda ihtiyaç duyulan kanal güzergahları 

için alan bırakılmaktadır. Bu sayede sulama yatırımlarının daha kolay ve az maliyetli yapılmasına katkı sağlamaktadır. 

Bunun yanında sulama kanallarının parselleri bölmesi engellenmiş olmaktadır. Sulama yatırımları için gerekli olan 

diğer alanlarda bırakılarak sulama tesislerinin kurulmasının önündeki engeller kaldırılmaktadır. Bu alanların ortak 

katılım payından kesilerek oluşturulduğu için köy ya da beldedeki tüm şahıs arazilerinden miktarları oranında kesinti 

yapıldığından sosyal adalet sağlanmış olmaktadır. Blok planlarının sulama sistemlerine uygun planlanmasından 

dolayı çiftçilerin sulama tesisleri kurmak için birbirlerinin arazilerinden geçmesi engellenmiş olmaktadır.  

Birçok yerleşim yerlerinde, düzensiz parsel şekillerinden ve düzgün blok planları olmamasından dolayı 

sulama kanalları veya sulama için gerekli hattın döşenmesi esnasında vatandaşlar arasında büyük sorunlar 

çıkmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle sulanabilecek arazilerde kuru tarım yapılmaya devam edilmektedir.  

Köy ya da kasabadaki uygun blok planlarının yapılması sayesinde, devlet tarafından tarla içi sulama ağı 

oluşturulmasa bile vatandaş kendi imkanlarıyla sulama tesisi kurabilmektedir. Yeterli su kaynağı olan birçok tarım 

alanında vatandaşın kendi imkanlarıyla ciddi kaynaklar aktararak sulama sistemleri kurdukları gözlemlenmektedir. Bu 

nedenle devlet tarafından sulama tesisi kurulmasa bile blok planları oluşturulurken bu konuya dikkat edilmesi 

gereklidir.  

Arazi toplulaştırma projelerinde blok planları oluşturulurken sulama, yol gibi muhtemel ihtiyaçlar için 

bırakılan alanların tarım arazilerinin azalmasına yol açtığı yönünde eleştiriler olsa da, bu planlamaların yakın zamanda 

doğru bir yöntem olduğu anlaşılacaktır.  

Son yıllarda basınçlı sulama sistemlerinin tesisinin kolaylaşması ve göreceli olarak daha ekonomik hale 

gelmesi nedeniyle su kaynağı olan birçok yerde bu tesisler devletçe veya vatandaşın kendi imkanlarıyla yakın 

zamanda kurulacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha fazla tarımsal ürün elde etmek için yapılabilecek en 

önemli yatırım sulama yapılan alanların arttırılması olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 5. Sulama yatırımlarına blok planlarının etkisi örneği 1 

 
 

Şekil 6. Sulama yatırımlarına blok planlarının etkisi örneği 2 

 

3.3 Blok Planlarının Yol Ağlarına Etkileri 

Arazi toplulaştırma yapılan proje sahalarında köy içi yollar ve tarla içi yollarda planlanmakta ve yeni yollar 

açılarak stabilize malzeme ile kaplanmaktadır. Bu yolların planlanmasında blokların büyük önemi vardır. Bloklar 

oluşturulurken en kısa ve en verimli yollar planlanmalıdır. Aksi takdirde tarlalara ulaşımda daha fazla yakıt masrafı ve 

zaman israfına neden olunur. Ayrıca planlanan yollarda tarım alet ve makinalarının rahat ve güvenli ulaşımı 

sağlamalıdır. Bölgenin özelliğine göre üretilen tarım ürünlerinin fabrikaya veya pazara ulaştırılmasında kullanılacak 

taşıma araçlarının da bu yollar oluşturulurken düşünülmesi gereklidir.  Oluşturulan bu yollar blok sınırından geçmek 

zorundadır. Blok planları oluşturulurken aynı zamanda yol planlanmış olmaktadır. Blok kenarlarındaki bu yollardan 

parsellere ulaşımında iyi planlanması çok önemlidir.  Araziden kaldırılan ürünlerin tarla içinden traktör veya kamyonla 

yola rahatça çıkabilmelidir. Bu nedenle parsellerden yola çıkarken eğimde çok iyi hesaplanmalı ve tehlikeli olabilecek 

eğimli yerlerden kaçınılmalıdır.  
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Şekil 7. Blok Planlarının yol ağlarına etkisi örneği 1 

 

Bloklar oluşturulurken her parselin yolu olması esas alınmalıdır. Zira eski mülkiyet haritalarında 

görülebileceği üzere tarım arazisindeki parsellerin çoğunun yolu olmadığı için çiftçiler traktör ve diğer araçlarını 

komşu parsellere zarar vererek geçirmekte, bu ise çiftçiler arasında ihtilafların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Tarım arazisindeki yollar; 

 -Yerleşim birimlerini, dağınık işletme gruplarını, tarımsal alanları birbirine bağlayan bağlantı yolları, 

 -Parsel gruplarına ulaşımı sağlayan ana yollar ve tali tarla yollarıdır. 

 -Toplulaştırma projelerinde ana yollar ve tali yollar olarak adlandırılırlar. 

Ulaşım sistemini oluşturan yolların büyük bir bölümü sulama kanallarına paralel olarak planlandığından;  

 -Sekonder kanallara paralel olarak planlanan yollara bağlantı yolları, 

 -Tersiyer kanallara paralel olarak planlanan yollara ana yollar, 

 -Kuvarter kanallara paralel olarak planlanan yollara tali yollar denir. 
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Şekil 8. Blok Planlarının yol ağlarına etkisi örneği 2 
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Planlanan bu yollar mevcut diğer yollarla bağlantılı olmalıdır. Parsel gruplarına ulaşımı sağlayan ana ve tali 

yollar çift taraflı sulamalarda iki sulama kanalı arasına yerleştirilir. Bu şekilde yapılan planlamada her iki bloktaki 

parsellerin aynı yoldan faydalanması sağlandığından arazi kaybı ile maliyetin yarı yarıya azalacağı, parsellere girişlerin 

daha kolay olacağı hesaba katılmalıdır. 

Tek taraflı sulamalarda yolların sulama kanalları boyunca geçirilmesinde, parsellere ya tek taraflı giriş çıkış 

sağlanacak veya sulama kanalı üzerinden her iki parsele bir geçit vermek suretiyle yollardan çift taraflı faydalanma 

sağlanacaktır. 
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Şekil 9. Blok Planlarının yol ağlarına etkisi örneği 3 

 

Sulama kanallarının yol boyunca geçirilmesinde sulama kanalı üzerinden parsellere irtibat temin etmek bir 

engel teşkil edeceğinden; yolun sulama kanalları arasından geçirilmesi daha uygun olacaktır. 

Arazi topoğrafyasının uygun olduğu yerlerde, parsellerin sulama kanalı ve yoldan iki taraflı faydalanacak 

şekilde planlama yapılmalıdır. Sulama kanalı ve yolun birbirine paralel olduğu yerlerde,  mille dolan kanalların 

temizlenmesi sonucu çıkan malzeme toprak yolun tamir ve bakımında kullanılmaktadır. 

Proje alanında mevcut yolların durumu incelenerek, yeni yol planlamasına uygun, kaliteli yollar iyileştirme 

yapılarak yerinde bırakılır ve kullanılması sağlanır. Buna ilave olarak yeni yol şebekesi harita üzerinde planlanır. 

Kırsal yollar 30-40cm dolgu yapılmak suretiyle tarla seviyesinden yükseltilir. Dolgu malzemesi olarak 

bitkisel toprak, çürük zemin ve sıkıştırmaya elverişli olmayan malzeme kullanılmamalıdır. Köy yolları fenni 

şartnamesine göre sıkışmış maksimum kuru yoğunluğu 1450 kg/m3’den az olan topraklar dolguda kullanılmaz. 

Dolgunun üzerine 10-25cm. kalınlığında kırma taş, kırılmış yüksek fırın cürufu, kırılmış veya kırılmamış çakıl, kum veya 

kömür cürufları gibi agregalardan yada bunların çeşitli orandaki karışımlarından oluşan stabilize ve kaplama yapılır. 

Duruma göre tek tarafına veya her iki yan tarafına şarampol kanalı açılır 

Bir yol şebekesi planlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir; 

-Yollar mümkün olduğu kadar düz olmalı, fazla kavis ve kıvrımlardan kaçınılmalı, 

-Yollar, mümkün olabildiğince birbirine paralel olmalı ve birbirini dik kesmeli, 

-Yollar, imkanlar ölçüsünde her iki istikamette de hizmet edecek şekilde planlanarak, asgari yatırım ile 

azami fayda temin edilmeli, 

-Yollar, kullanılan mevsimlerde açık olmalı ve yeterli hızı sağlamalı, 

-Yolların taşıma gücü yeterli olmalı, yol güzergahı geçirilecek arazi sağlam olmalı, bataklık, heyelanlı, oynak 

ve yol yapımına uygun olmayan kireçli araziden gitmekten kesinlikle kaçınılmalıdır, 

-Ani iniş ve çıkışlardan kaçınılmalı, 

- Kayalık zeminlerde yol yapımı güç ve pahalı olduğundan bu gibi yerlerden kaçınılmalıdır. 

-Köprü, menfez, büz, istinat duvarı, dolgu vb gibi sanat yapılarına en az miktarda ihtiyaç duyulan 

güzergahlar seçilmelidir. 

-Yollar yeter genişlikte olmalıdır. 

-Yolların birbirlerine bağlantısında dönüşler için yeterli kurp verilmelidir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Arazi toplulaştırmada blok planlarının uygun yapılması demek, üzerinde bulunan her türlü şartlar göz 

önüne alınarak özellikle kırsal alanın yeniden düzenlenmesi demektir. Bu projeleri uygulayan planlamacıların kırsal 

alandaki başta tarım yapan çiftçiler olmak üzere, doğal yaşamı, jeolojik yapıyı, yağış durumunu ve yaşama etki eden 

her türlü faktörü göz önünde bulundurarak projeler ortaya koymalıdırlar.  Bu planlamayı yapan kişilerin tüm bu 

bilgilere tek başına hakim olması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle planlama yapmadan önce ilgili kurum ve 

kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve görüş alışverişinde bulunması gerekmektedir.   

Arazi toplulaştırma projelerini yürüten kurumlar haricinde, bu projelere yardımcı olacak kurum ve 

kuruluşlarında arazi toplulaştırma projeleri hakkında farkındalıklarının arttırılması, projelerin başarısını büyük ölçüde 

etkileyecektir. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve daha etkin kullanılması için sadece ziraat mühendislerinin 

değil tüm meslek disiplinlerindeki proje uygulayıcılarına konunun önemi anlatılmalıdır.  

Dünyadaki gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de arazi toplulaştırma adı 

altında arazilerin ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi işlemleri devam etmektedir. Bu 

çalışmalar Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de yaşam devam ettiği sürece devam edecek gibi görünmektedir. 

Arazilerin yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi işlemlerinin devam edecek olması nedeniyle ziraat 

mühendislerinin eğitimlerinde bu konuya daha fazla ilgi gösterilmelidir. Üniversitelerde bu projeleri yürütebilecek 

altyapı da öğrencilerin yetişmesi için coğrafi bilgi sistemlerine bölüm farkı gözetilmeden önem verilmelidir.   
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KARADENİZ BÖLGESİNDE PATATES ÜRETEN İŞLETMELERİN BAZI TARIMSAL 

ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 

Ahmet YULAFCI1 

ÖZET 

Bu çalışma Karadeniz Bölgesinde patates üretimi yapan işletmelerin bazı tarımsal özelliklerini ve yetiştiricilik uygulamalarını belirlemek 

amacıyla 2003-2004 yıllarında yürütülmüştür. Gerekli veriler Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Kastamonu illerindeki, patates üretiminin 

yoğun olduğu köylerden seçilen 125 adet işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Karadeniz Bölgesinde işletme başına patates ekilişi ortalama 8,2 

dekardır. Araştırma alanındaki illerde patates üreticilerinin %68’i ilkokul mezunudur. İnceleme alanındaki patates üreticilerinin yaş ortalaması 49 yıl 

civarındadır. Üreticilerin patates üretimindeki tecrübesi ise ortalama 24 yıldır. Araştırma bölgesindeki illerde patates üreticisi işletmelerde ortalama 

işletme arazisi genişliği 61,82 dekardır. Bölge illerinde yetiştirilen patatesin ortalama ekiliş alanı 8,28 dekardır. İşletmelerin %12’sinde patatesin 

diğer ürünlerle aynı arazide karışık olarak ekim uygulaması görülmektedir. Patates üretimi işletmelerin %56’sında geçmiş yıllara göre aynı kalmış, 

%29’unda ise azalmıştır. Bölgede dekara ortalama verim 1 615 kg’dır. Karadeniz Bölgesinde patates tarımında sulama yapan işletme oranı 

%39’dur. Dekara ortalama 18,29 kg azot, 9,38 kg fosfor ve 1,16 kg potasyum gübresi verilmektedir. Yabancı ot ilaçlaması Trabzon ve Ordu illerinde 

yapılmazken Samsun’da %7,1, Amasya’da %40, Tokat’ta %78,3 ve Kastamonu’da %62,5 oranındaki işletmede yapılmaktadır. Mantari hastalık 

ilaçlaması Trabzon’da %70,6, Ordu’da %54,7, Amasya’da %70, Tokat’ta %73,9 ve Kastamonu’da ise %31,2 oranındaki işletmede yapılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, patates, sulama, gübreleme, ilaçlama 

SOME AGRONOMIC PROPERTIES AND APPLICATIONS OF THE BLACK SEA REGION 

OF POTATO PRODUCTION FARMS 

ABSTRACT 

This study certain agricultural enterprises engaged in the production of potatoes, the Black Sea Region in order to determine the 

characteristics and farming practices carried out in the years 2003-2004. The necessary data required in Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat 

and Kastamonu provinces, selected 125 villages in intensive potato production farms were collected through a questionnaire. Black Sea Region, 

the average per farm 0,82 hectars of potato cultivation. Research in the field of potato producers, 68% of primary school graduates in the 

provinces. The average age is around 49 years old potato producers in the study area. An average of 24 years experience in the production of 

potato manufacturers. Research in width 6,18 hectars of land for the average business enterprises in the provinces potato grower. 0,82 hectars of 

cultivated area of potato cultivation in the provinces of the region average. 12% of businesses in the same field of potatoes mixed with other 

products is the seed application. Potato production in 56% of businesses have remained the same compared to previous years, decreased 29%. 

16 150 kg per hectare, the average yield in the region. 39% of the Black Sea Region potato farming enterprises operate irrigation. 182,9 kg of 

nitrogen per hectare, the average, 93,8 kg and 11,6 kg of phosphorus, potassium given. Trabzon, Samsun, Ordu and there were no weed spraying 

7,1%, 40% in Amasya, Tokat operation rate of 78,3%, and 62,5% are in Kastamonu. Spraying fungal disease, 70,6% in Trabzon, Ordu 54,7% to 70% 

in Amasya, Tokat 73,9% and 31,2% percent of the operation carried out in Kastamonu. 

Key Words: Black Sea Region, potato, irrigation, fertilization, pest 

1. GİRİŞ 

Patates, dünyada en fazla tüketilen temel besin maddelerinden birisidir. Patates, bitkisel kaynaklı 

beslenmede tahıllardan sonra en büyük rolü oynar. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin 

yüksek oluşu, sindiriminin kolaylığı,  kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde yetişmesi açısından, 

hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. Karadeniz Bölgesi 23 493 hektar 

dikim alanı ile Türkiye’deki patates dikim alanlarının yaklaşık %14’ünü,  397 954 ton üretim ile de Türkiye’deki patates 

üretiminin %8,2’sini karşılamaktadır. Karadeniz Bölgesi verimlilik yönünden 17 825 kg/hektar ile 28 140 kg/hektar 

olan Türkiye ortalamasının altındadır (Anonim, 2012a). 

Karadeniz Bölgesi Türkiye’ye patates bitkisinin ilk girdiği bölgedir. Patates, Karadeniz mutfağında 

alternatifsiz bir şekilde bulunmakta ve halk tarafından sevilerek tüketilmektedir. Bölgenin tarla bitkileri içinde kendini 

kanıtlamış ve üreticiler tarafından ürün deseni içerisinde mutlaka bulunması istenilen ürünlerin başında gelmektedir. 

Ancak Karadeniz’in patatesin Türkiye’ye girdiği ilk bölge olmasına rağmen verim bakımından diğer bölgelerin 

gerisinde kalmış olup, bölgede patates tarımının küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılması sebebiyle üretici gerekli 
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girdileri kullanmayı ekonomik bulmamaktadır (Aytaç ve ark., 2002). Türkiye’deki patates üretiminde Karadeniz 

Bölgesinin payı 1991-2012 arası dönemde %9, ekiliş alanlarındaki payı ise yine aynı dönemde %8 azalmıştır (Anonim, 

2012a).  

Karadeniz Bölgesinde patates yetiştiriciliğinin ekonomik yönden incelendiği araştırmalar sınırlı sayıda olup, 

bölgeyi bu ölçekte ele alan başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma bölgesinde patatesin yoğun olarak 

yetiştirildiği illerden yeterli sayıda işletme seçilerek üreticilerden anket yoluyla bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada, 

patates yetiştiren işletmelerin tarımsal özellikleri ve bazı yetiştiricilik faaliyetleri incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT  

Araştırmanın esas materyalini bölgede yer alan patates üreticilerinden anket yoluyla toplanan veriler 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Karadeniz Bölgesinin Amasya, Kastamonu, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat 

illerinde toplam 125 adet anket yapılmıştır (Çizelge 2.1). Bu iller 2012 yılı itibariyle Karadeniz Bölgesi patates ekiliş 

alanlarının %72’sine sahip bulunmaktadırlar. Örnekleme çalışmalarında gayeli örnekleme metodu kullanılmıştır. Bu 

amaçla elde mevcut zaman, eleman ve araç imkânları dikkate alınarak bu illerde 2002 yılı ekiliş alanlarına göre her 

250 hektarlık ekiliş alanında ortalama bir anket yapılması uygun görülmüştür. İllerdeki anket sayıları, anket yapılacak 

ilin ekiliş alanıyla orantılı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her ilde yapılacak anket sayısının 10 adetten az olmamasına 

dikkat edilmiştir. Daha sonraki aşamada ise bu illerde patates tarımının yoğun olduğu ilçe ve köyler Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan teknik elemanlar ve ekiliş kayıtları yardımı ile tespit 

edilmiştir. Tespit edilen köylerde temsil gücü yüksek, kendilerine ulaşılması ve gerekli bilgilerin toplanması kolay 

olduğu düşünülen kişilerle anket yapılmıştır. 

Çizelge 2.1. Anket yapılan iller, patates ekiliş alanları ve anket sayıları 

İL ADI 2002 YILI EKİLİŞ ALANI (hektar) ANKET SAYISI (adet) 

Ordu 10 379 42 

Trabzon 8 519 34 

Tokat 4 211 17 

Kastamonu 3 024 12 

Samsun 2 390 10 

Amasya 1 130 10 

Toplam 29 653 125 

Değerlendirmeler iller bazında olduğu gibi bölgenin tamamı için de yapılmıştır. Değerlendirmede; yüzdeler 

ile basit ve tartılı aritmetik ortalamalar kullanılmıştır. Bunun yanında belirli değişkenler arasında ilişki olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla khi-kare testleri yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. İşletmelerin Yapısı 

3.1.1. Nüfus, Yaş ve Eğitim Durumu 

Okur-yazarlık oranı Türkiye ortalaması (%92,05) ile hemen hemen aynı seviyededir (Anonim, 2003). 

Araştırma alanındaki illerde patates üreticilerinin %68’i ilkokul mezunudur (Çizelge 3.1).  

Çizelge 3.1. Patates üreticilerinin eğitim düzeyi (%)      

EĞİTİM DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Okur-yazar olmayan 13 5 14 10 9 - 8 

Okur-yazar - 2 - - - - 1 

İlkokul 62 64 86 70 64 75 68 

Ortaokul 13 10 - - 23 - 10 

Lise 6 17 - 10 5 19 10 

Yüksekokul 6 2 - 10 - 6 4 

Okur-yazar olmayan üretici oranında Samsun, yüksekokul mezunu üretici oranında ise Amasya birinci 

sırada yer almaktadır. Eğitim düzeyi ile dekara verim arasındaki ilişki önemli bulunmuştur (p<0.000). 

İnceleme alanındaki patates üreticilerinin yaş ortalaması 49 yıl civarındadır (Çizelge 3.2). Üreticilerin yaşı ile 

verimlilik arasında pozitif bir ilişki vardır (p<0.001). Yaşı genç olan üreticiler genelde verimlilik konusunda daha 
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başarılıdırlar. Üretici aileleri ortalama 6,18 bireyden oluşmaktadır. Üreticilerin patates üretimindeki tecrübesi ise 

ortalama 24 yıldır. Patates bölgede uzun yıllardan beri bilinen ve tarımı yapılan bir ürün niteliğindedir. 

Çizelge 3.2. Patates üreticileri ile ilgili genel bilgiler 

ÜRETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Çiftçinin yaşı (yıl) 50 48 49 47 48 49 49 

Ailede birey sayısı (kişi) 6,03 6,19 7 6,4 5,7 6,25 6,18 

Üretim tecrübesi (yıl) 26 24 23 25 20 23 24 

3.1.2. Arazi Özellikleri 

Araştırma bölgesindeki illerde patates üreticisi işletmelerde ortalama işletme arazisi genişliği 61,82 dekardır 

(Çizelge 3.3). Bu arazi büyüklüğü 68,1 dekar olan Türkiye ortalamasından yaklaşık %10 daha azdır (Anonim, 2012b). 

İşletme arazisi genişliği olarak Kastamonu birinci sırada Amasya ise ikinci sırada yer almaktadır. Trabzon işletme 

arazisi genişliği olarak 23,87 dekar ile sonuncu sırada yer almaktadır. İşletme arazilerinin %89’u mülk arazilerden 

oluşmaktadır. Mülk arazinin fazlalığı arazi kirası gibi girdileri azaltması ve arazinin itinalı kullanımı yönünden olumlu 

bir durumdur. Mülk, kira ve ortakçılıkla kullanılan arazi oranları Türkiye ortalaması ile hemen hemen aynıdır (Anonim, 

2004). Mülk işletme arazilerinin yaklaşık 2/3’ü sulanmayan arazilerden oluşmaktadır. Sulanan işletme arazisi oranı 

%41 düzeyindedir (Çizelge 3.3).  Bu oran %24,1 olan Türkiye ortalamasından yaklaşık %70 daha fazladır (Anonim, 

2012b). Patates arazileri ortalama 1,71 adet parselden oluşmaktadır. 

Bölge illerinde yetiştirilen patatesin ortalama ekiliş alanı 8,28 dekardır. Patates ekiliş alanı Trabzon’da 2,27 

dekar, Ordu’da 6,60 dekar, Samsun’da 2,91 dekar, Amasya’da 7,80 dekar, Tokat’ta 2,61 dekar ve Kastamonu’da 12,77 

dekardır. Genelde Trabzon, Ordu ve Samsun gibi sahil kesiminde yer alan Orta ve Doğu Karadeniz illerinde işletme 

başına düşen patates ekiliş alanının daha düşük olduğu gözlenmektedir. Patates ekiliş alanı ile dekara verimlilik 

arasında önemli bir ilişki vardır (p<0.000). Ekim alanı fazla olan, pazara dönük üretim yapan işletmelerde verimlilik 

daha fazladır. Araştırma alanında patates üreticisi işletmelerdeki ürün deseni ilden ile değişiklik göstermektedir. 

Buğday, arpa ve şeker pancarı gibi tarla ürünleri Orta ve Batı Karadeniz illerinde daha ağırlıklı iken fındık Doğu 

Karadeniz illerinde daha yaygındır. 

Çizelge 3.3. Patates üreten işletmelerde arazi tasarruf durumu 

ARAZİ TASARRUF DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Toplam arazi (dekar) 23,87 53,63 58,84 105,5 83,17 108,58 61,82 

  -Mülk arazi kuru 22,37 51,25 51,23 27,5 20,91 40,81 35,54 

  -Mülk arazi sulu 1,38 2,38 5,14 58,4 60,87 30,58 19,44 

  -Kiralık arazi kuru 0,12 - - - - - 0,03 

  -Kiralık arazi sulu - - 0,54 2 1,39 37,19 5,28 

  -Ortak arazi kuru - - 1,93 9,1 - - 0,85 

  -Ortak arazi sulu - - - 9,5 - - 0,68 

Mülk arazi parsel sayısı 

(adet) 
4,52 10,73 9,8 10 7,72 11,6 8,6 

Patates parsel sayısı (adet) 1,56 2 1,15 1,1 2,13 1,5 1,71 

Patates arazilerinin sulanma ve eğim durumu incelendiğinde Amasya ve Tokat illerinde incelenen 

işletmelerdeki arazilerin tamamının sulanan taban arazilerden oluştuğu görülmektedir (Çizelge 3.4). Bölge ortalaması 

olarak da birinci sırayı sulanan taban araziler almaktadır. Trabzon, Ordu ve Samsun illerinde ise sulanmayan yamaç 

araziler birinci sırada yer almaktadır. 

Çizelge 3.4. Patates arazilerinin niteliği (%)  

ARAZİLERİN NİTELİĞİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Sulu-taban 3 10 36 100 100 56 38 

Susuz-taban 39 43 - - - - 23 

Sulu-yamaç - 5 7 - - 25 5 

Kuru-yamaç 58 43 57 - - 19 35 

Patates büyük bir kısmı (%79) patates ekim alanlarını genişletmeyi düşünmemektedir. Patates ekim 

alanların arttırmayı düşünen üreticilerin büyük bir bölümü (%84) bu işi diğer ürünleri azaltmak suretiyle yapacaklarını 

belirtmektedirler. 

Patates tarımının yapıldığı arazilerde nasıl bir münavebe şekli uygulandığını tespit etmek maksadıyla 

patates ekili arazilerin son 2 yıldaki münavebe durumu incelenmiştir. Söz konusu inceleme sonucunda patatesin aynı 
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araziye üst üste her yıl dikim uygulamasının ortalama %26 dolayında olduğu, iki yılda bir dikim uygulamasının ise 

%47 civarında olduğu tespit edilmiştir. Üst üste dikim uygulamasının en yaygın olduğu iller Trabzon ve Ordu’dur. 

Patatesin en fazla münavebeye girdiği bitkinin buğday olup, bunu mısır ve şeker pancarı takip etmektedir. 

İşletmelerin %12’sinde patatesin diğer ürünlerle aynı arazide karışık olarak ekim uygulaması görülmektedir. 

Bu uygulamanın en yaygın olduğu il Ordu ilidir. Ordu ilini sırasıyla Trabzon ve Kastamonu takip etmektedir. Samsun 

ve Amasya illerinde ise bu uygulama yoktur. 

Patates üretimi işletmelerin %56’sında geçmiş yıllara göre aynı kalmış, %29’unda ise azalmıştır (Çizelge 3.5). 

Ekim alanlarının en fazla azaldığı il Amasya’dır. Kastamonu ve Tokat’ta ise artış ve azalış oranı birbirine eşittir. Genel 

olarak incelenen işletmelerde patates ekim alanlarında bir azalış olduğu söylenebilir.  

Çizelge 3.5. Önceki yıllara göre patates ekim alanlarında nasıl bir değişme olduğu (%)  

DEĞİŞİM DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Aynı kaldı 75 51 62 20 55 47 56 

Azaldı 16 36 23 60 23 27 29 

Arttı 9 12 15 20 23 27 16 

Patates ekim alanlarının aynı kalmasının en önemli gerekçesi daha fazla üretim yapıldığında bunun 

pazarlamasında sorun yaşanacak olmasıdır (Çizelge 3.6). Bu konuda ileri sürülen ikinci gerekçe ise patatesin ticari 

amaçla değil ailenin kendi ihtiyacını karşılamak için üretiliyor olmasıdır. 

Çizelge 3.6. Patates ekiliş alanı aynı kalan işletmelerde bunun nedenleri (%) 

AYNI KALMA NEDENLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Pazarlama olmadığı için 71 - 33 - - - 46 

Kendi ihtiyacı için yaptığından 29 100 - - - - 39 

Arazi olmaması - - 33 - - - 8 

İşgücü olmaması - - 33 - - - 8 

Ekiliş alanlarında görülen azalışın en önemli sebebi olarak ise eskiye göre verim düşüklüğü gösterilmektedir 

(Çizelge 3.7). Bu verim düşüklüğünde hastalık ve zararlıların çoğalması, bunlarla yeterince mücadele edilememesi, 

tohumluğun uzun süre değiştirilmemesi etkili olabilir. Bu konuda diğer önemli sebepler ise köylerde genç nüfusun ve 

dolayısıyla işgücünün azalması ve pazarlamada karşılaşılan sorunlardır. Aytaç ve ark. (2002), Karadeniz Bölgesinde 

çeşitli sebeplerden dolayı patateste meydana gelen verim düşüklüğünün bölge üreticilerini patates tarımından 

vazgeçirme noktasına getirdiğini belirtmektedirler. Ordu yöresinde birçok üreticinin 15-20 yıl önce 80-100 ton 

patates üretirken bugün kendi tükettikleri patatesi dahi satın alma yoluna gittiklerini, üreticilerin dışarıdan satın 

almayı üretmekten daha ucuz olarak gördüklerini belirtmektedirler.  

Çizelge 3.7. Patates ekim alanı azalan işletmelerde azalışın nedenleri (%)  

AZALIŞ NEDENLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Eskiye göre verim düşüklüğü 25 46 67 33 - 33 34 

Çalışacak kişi olmadığından 25 9 33 - 20 33 16 

Pazarlama sorunundan 

dolayı 
- 18 - 33 - 33 16 

Tohumluk problemi - - - 17 20 - 6 

Getirisi düşük - - - - 40 - 6 

Hastalık ve zararlılar 25 9 - - - - 6 

Fiyat istikrarının olmaması - 9 - - 20 - 6 

Patates böceğinin artması - 9 - - - - 3 

Şehre göçten dolayı 

ihtiyacın azalması 
25 - - - - - 3 

Girdilerin pahalı olması - - - 17 - - 3 

Ekilişini artıran işletmeler ise buna gerekçe olarak elde ettikleri kazancın artışını ve kaliteli tohumdan 

kaynaklanan verim artışını göstermektedirler (Çizelge 3.8). Bu işletmeler daha ziyade üretimi ticari olarak ve daha 

yoğun girdi kullanarak yapan işletmelerdir. 
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Çizelge 3.8. Patates ekim alanı artan işletmelerde artışın nedenleri (%)  

ARTIŞ NEDENLERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Para kazandırdığı için - - 50 100 50 50 46 

Kaliteli tohum kullandığı için 100 - - - 25 - 18 

Geçen yıl ürün fiyatları iyi 

olması 

- - - - 25 - 9 

Patates verimindeki artış - 100 - - - - 9 

Verim az olunca üretimi 

artırmak için 

- - - - - 50 9 

İşletmenin nüfusu arttığı için - - 50 - - - 9 

 

Patates üreten işletmelerin tamamına yakın bir bölümünün bu işi gelecek yıllarda da devam ettireceği 

görülmektedir (Çizelge 3.9). Ordu ve Trabzon gibi patates üretiminin daha ziyade işletmenin kendi ihtiyacı için 

yapıldığı illerde bu oran daha yüksektir. 

 

Çizelge 3.9. Üreticilerin gelecek üretim döneminde patates yetiştirip yetiştirmeyeceği (%)  

ÜRETİCİLERİN TERCİHİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Evet 100 100 93 80 91 88 95 

Hayır - - 7 20 9 6 4 

Belli değil - - - - - 6 1 

Gelecek yıl patates üretmeyeceğini beyan eden işletmeler bu duruma gerekçe olarak patatesin değer 

fiyattan satılamamasını ve pazarlamada karşılaşılan güçlükleri göstermektedirler. Başka bir ürünün ekilecek olması ve 

işgücü konusunda yaşanan sıkıntılar diğer gerekçeleri teşkil etmektedir. 

Aytaç ve ark. (2002), Doğu Karadeniz’de çay ve fındığın, Batı Karadeniz’de özellikle Bolu civarında ise 

fındığın patates tarımını baskı altında tuttuğunu; daha az işgücü ile birim alandan daha yüksek gelir getiren bu sanayi 

ürünlerinin nispeten daha az gelir getiren patatestin yerine geçtiğini; hâlihazırda Ordu ve Trabzon illerinde patates 

tarımının önemli bir kısmının yayla şartlarında fındık veya çayın üretilemediği alanlarda yapıldığını belirtmektedirler. 

Bölgede ortalama verim dekara 1 615 kg’dır (Çizelge 3.10). Dekara verimi en yüksek olan il Tokat’tır. Tokat’ı 

Amasya ili takip etmektedir. Trabzon, Ordu, Samsun ve Kastamonu illerinde ise dekara verim bölge ortalamasının 

altındadır. Samsun ilinde Havza, Vezirköprü, Ladik gibi patatesin taban arazilerde yetiştirildiği, sulandığı ve girdi 

kullanımının daha yoğun olduğu ilçelerde patates verimi dekara 2 000 kg’ın üzerinde iken Alaçam gibi patatesin 

sulanmadığı ve girdi kullanımının daha az olduğu ilçelerde 1 000 kg civarındadır. Benzer durumlar diğer iller için de 

söz konusudur. Verimlilik ile iller arasındaki ilişki istatistikî açıdan önemlidir (p<0.000). 

Çizelge 3.10.  Patateste dekara verim ve işletme başına üretim 

 TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Dekara verim (kg) 1 197 1 399 1 250 2 374 2 591 1 368 1 615 

İşletme başına üretim (kg) 3 151 7 489 3 311 17 565 46 436 17 425 14 372 

Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ve Trabzon illeri önemli ekim alanına sahip olup verimleri düşüktür. Bu durum 

Karadeniz Bölgesinin diğer bölgelere göre veriminin düşük olmasına neden olmaktadır (Aytaç ve ark., 2002).  

3.2. Sulama, Gübreleme ve Zirai Mücadele Uygulamaları 

3.2.1. Sulama 

Karadeniz Bölgesinde patates tarımında sulama yapan işletme oranı %39’dur. Bu oran Amasya ve Tokat 

illerinde %100, Kastamonu’da %81, Samsun’da %43, Ordu ve Trabzon’da ise sırasıyla %2 ve %3’tür. Yıllık ortalama 

yağışın yüksek olduğu illerde ve rakımın yüksek olduğu yayla yörelerinde neredeyse hiç sulama yapılmadan patates 

tarımı yapılmaktadır. Yapılan sulamalar mayıs, haziran ve temmuz aylarında yoğunlaşmaktadır (Çizelge 3.11).  Sulama 

tarihleri ekim tarihlerine bağlı olarak ilden ile farklılık gösterebilmektedir. 
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Çizelge 3.11. Patateste sulama tarihleri (%) 

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Nisan - - 17 - 4 - 4 

Mayıs 50 - 33 10 28 11 23 

Haziran 50 50 17 43 38 17 33 

Temmuz - 50 33 48 13 47 28 

Ağustos - - - - - 25 4 

Eylül - - - - 16 - 8 

Sulamada Samsun ve Tokat’ta yağmurlama sulama metodu ön planda iken diğer illerde salma sulama 

metodu ön plandadır. Bölgede patates tarımında ortalama 3,2 defa sulama yapılmaktadır (Çizelge 3.12). Amasya’daki 

bir üretici dışında sulama suyu analizi yaptıran üreticiye rastlanmamıştır. 

Çizelge 3.12. Patateste kullanılan sulama metotları ve sulama sayısı  

SULAMA METOTLARI TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Salma (%) 67 100 40 100 9 69 56 

Yağmurlama (%) 33 - 60 - 91 31 44 

Sulama sayısı (adet) 2,0 4,0 3,5 2,5 3,4 3,5 3,2 

3.2.2. Gübreleme 

Çiftlik gübresi bölge genelinde işletmelerin %49’unda uygulanmaktadır. Bu oran Ordu’da %83, Trabzon’da 

%70, Kastamonu’da %37, Amasya’da %20, Samsun’da ise %7’dir. Tokat ilinde ise çiftlik gübresi uygulamasına 

rastlanmamıştır. Dekara ortalama 616 kg çiftlik gübresi verilmektedir. Bu miktar Samsun’da 142 kg iken Amasya’da 2 

tona kadar çıkmaktadır. Bu gübrenin uygulanışı haziran ve temmuz ayları hariç neredeyse tüm yıl boyunca olmakla 

birlikte en çok mart ve nisan aylarında olmaktadır (Çizelge 3.13). Kara ve Nacitarhan (1999), Erzurum ekolojik 

şartlarında patates bitkisine ilkbaharda toprak hazırlığı sırasında dekara 3-5 ton arasında ahır gübresi uygulamasının 

en iyi sonucu verdiğini tespit etmişlerdir.  

Çizelge 3.13. Patateste çiftlik gübresi uygulama tarihleri (%) 

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Ocak 25 - - - - - 9 

Şubat 4 11 - - - - 7 

Mart 67 37 - - - 17 44 

Nisan - 31 - 100 - - 19 

Mayıs - - - - - 17 2 

Ağustos - - 100 - - - 2 

Ekim - - - - - 50 4 

Kasım - - - - - 17 2 

Aralık 4 20 - - - - 12 

Taban gübresi adı verilen gübreler tamamı dikim öncesi veya dikim esnasında verilen azot ve fosfor içerikli 

DAP, 20.20.0, TSP, amonyum sülfat gibi gübrelerle bünyesinde potasyum da bulunan 15.15.15 gibi gübrelerdir. 

Karadeniz bölgesi genelinde taban gübresi işletmelerin tamamına yakın bir kısmında dikimle birlikte 

uygulanmaktadır. Bu nedenle taban gübresi uygulama tarihleri büyük ölçüde dikimle paralellik arz etmektedir 

(Çizelge 3.14). Şubat, mart ve nisan aylarının bu uygulama açısından en yoğun aylar olduğu gözlenmektedir.  

Çizelge 3.14. Patateste taban gübresi uygulama tarihleri (%) 

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Ocak 17 - - - 4 - 4 

Şubat 6 - - 29 61 - 18 

Mart 39 13 31 57 22 - 24 

Nisan 39 88 69 - 4 64 47 

Mayıs - - - - 4 36 5 

Ekim - - - 14 4 - 2 

Taban gübresi Kastamonu ve Tokat illerinde büyük ölçüde makine ile verilmektedir (Çizelge 3.15). Trabzon, 

Ordu ve Samsun’da ise tamamen elle verilmektedir. 
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Çizelge 3.15. Patateste taban gübresi için kullanılan ekipmanlar (%)  

EKİPMAN TÜRÜ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Elle 100 100 100 86 13 - 43 

Makine - - - 14 83 100 55 

Üst gübre adı verilen gübreler dikim sonrası birinci veya ikinci çapa uygulamaları esnasında verilen genelde 

azot içerikli amonyum nitrat gibi gübrelerdir. Üst gübre uygulamaları da çapa tarihlerine bağlı olarak nisan ve mayıs 

aylarında yoğunluk kazanmaktadır (Çizelge 3.16).  

Çizelge 3.16. Patateste üst gübre uygulama tarihleri (%)   

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Mart 33 3 - - - - 7 

Nisan 27 37 25 11 30 - 28 

Mayıs 40 46 75 67 44 33 47 

Haziran - 14 - 22 4 17 10 

Temmuz - - - - 22 50 9 

Üst gübre en fazla boğaz doldurma döneminde uygulanmaktadır (Çizelge 3.17). Bunu çiçek öncesi 

uygulama ve birinci çapa ile birlikte uygulama alışkanlığı takip etmektedir. 

Çizelge 3.17. Patateste üst gübrenin uygulandığı dönem (%) 

UYGULAMA DÖNEMİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Boğaz doldurma ve sulama 

ile birlikte 
33 57 - 50 100 - 56 

Çiçekten önce - 43 - - - - 19 

Birinci çapa ile birlikte - - - 50 - - 13 

Ekimde ve çapa ile 33 - - - - - 6 

Ekimle birlikte 33 - - - - - 6 

Üst gübre uygulaması genelde elle yapılmaktadır (Çizelge 3.18). Makine uygulamasına ise Tokat ve 

Kastamonu illerinde rastlanmaktadır.  

Çizelge 3.18. Patateste üst gübre için kullanılan ekipmanlar (%)  

EKİPMAN TÜRÜ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Elle 100 100 100 100 68 88 84 

Makine - - - - 32 13 16 

Üst gübre uygulaması ortalama 1,5 defa yapılmaktadır. Bazı işletmeler bu uygulamayı bir defada yaparken 

bazı işletmelerde uygulama birden fazla sayıda olmaktadır. 

Gerek taban gübresi gerekse üst gübre olarak kullanılan çeşitli gübreler N-P-K cinsinden saf madde 

içeriklerine göre değerlendirildiklerinde Karadeniz Bölgesi patates tarımında dekara ortalama 18,29 kg azot, 9,38 kg 

fosfor ve 1,16 kg potasyum verildiği görülmektedir (Çizelge 3.19). Saf madde olarak azotun en fazla kullanıldığı il 

36,36 kg ile Tokat ilidir. En az kullanıldığı il ise 11,46 kg ile Trabzon ilidir. Fosforun en fazla kullanıldığı il ise 19,76 kg 

ile Amasya, en az kullanıldığı il ise 1,19 kg ile Trabzon ilidir. Potasyum ise en fazla Tokat’ta kullanılmakta Kastamonu 

ilinde ise hiç kullanılmamaktadır. Dekara kullanılan saf azot miktarı ile verim arasındaki ilişki önemlidir (p<0.000). 

Ocaktan (1993), Samsun ilinde sulu şartlarda patateste kullanılan azotlu gübre miktarını dekara 16,7 kg, 

fosforlu gübre miktarını ise 20,4 kg olarak kaydetmektedir. Anonim (1998), Tokat Yöresinde sulu koşullarda dekara 

kullanılan azotlu gübre miktarını 17,8 kg, fosforlu gübre miktarını ise 20 kg olarak kaydetmektedir.  

Çizelge 3.19. Patateste dekara kullanılan saf besin maddesi miktarları (kg/da) 

BESİN MADDELERİ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Azot (kg/dekar) 11,46 13,6 21,49 21,18 36,36 14,50 18,29 

Fosfor (kg/dekar) 1,19 6,37 13,47 19,76 16,75 14,00 9,38 

Potasyum (kg/dekar) 0,85 0,38 0,81 0,61 4,28 - 1,16 

Anonim (2005a), eğer toprak tahlili yapılmamışsa saf madde olarak dekara sulu şartlarda 14-16 kg azot, 8-

10 kg fosfor, 8-10 kg potasyum verilebileceğini belirtmektedir. Anonim (2005b; Beukema ve Vander Zaag, 1990’dan) 

ise patateste temel besin elementleri olan azot, fosfor ve potasyum kullanım oranının 1:0.5:2 şeklinde olduğunu 
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kaydetmektedir. Bu durumda bölge ortalaması olarak kullanılan gübre miktarlarının potasyum dışında tavsiye sınırları 

içinde olduğu, potasyumda ise tavsiye edilenin oldukça altında kaldığı görülmektedir.  

Bölgede gübre kullanımı büyük ölçüde tecrübe ve tahminlere dayalı olarak yapılmaktadır (Çizelge 3.20). 

Patateste toprak ve yaprak analizi esaslı gübreleme çok ender olarak bazı özel işletmelerin uyguladığı bir yöntemdir 

(Günel ve ark., 2010). Toprak analizi yaptırma oranının en yüksek olduğu iller Amasya ve Tokat’tır. Ordu ve 

Kastamonu’da ise analiz yaptıran üreticiye rastlanmamıştır. Analiz yaptırma sıklığı ise ortalama 2,22 yıldır. 

Çizelge 3.20. Patateste toprak analizi yaptıran üreticilerin oranı (%)  

ANALİZ DURUMU TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Analiz yaptıran 9 - 7 20 17 - 7 

Analiz yaptırmayan 91 100 93 80 83 100 93 

Analiz sıklığı (yıl) 1 - - 2,5 3 - 2,22 

Bölgede patates tarımı yapan işletmelerin sadece %3,6’sında yaprak gübresi uygulaması yapılmaktadır. Bu 

oran Trabzon ilinde %2,9, Samsun’da %14,3, Amasya’da %10, Tokat’ta %4,3, Kastamonu’da ise %6,3’tür. Ordu ilinde 

ise yaprak gübresi kullanan işletmeye rastlanmamıştır. Yaprak gübresi bölgede mayıs ve haziran aylarında 

kullanılmaktadır. Dekara ortalama yaprak gübresi miktarı 1,83 kg’dır.  

3.2.3. Yabancı ot ilaçlaması 

Yabancı ot ilaçlaması Trabzon ve Ordu illerinde hiçbir işletmede yapılmazken Samsun’da %7,1, Amasya’da 

%40, Tokat’ta %78,3 ve Kastamonu’da %62,5 oranındaki işletmede yapılmaktadır. İlaçlamalar şubatla ekim ayı 

arasındaki bir periyotta gerçekleştirilmektedir (Çizelge 3.21).  

Çizelge 3.21. Patateste yabancı ot ilaçlama tarihleri (%)   

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Şubat - - - 50 6 - 9 

Mart - - - 25 61 - 36 

Nisan - - 100 25 22 60 36 

Mayıs - - - - 6 40 15 

Ekim - - - - 6 - 3 

İlaçlamaların en yoğun olduğu dönem Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Yabancı ot ilaçlaması ortalama 1 defa 

yapılmaktadır. 

3.2.4. Mantari Hastalık İlaçlaması 

Mantari hastalık ilaçlaması Trabzon’da %70,6, Ordu’da %54,7, Amasya’da %70, Tokat’ta %73,9, 

Kastamonu’da ise %31,2 oranındaki işletmede yapılmaktadır. Samsun’da ise bu uygulamayı yapan işletmeye 

rastlanmamıştır. Bu ilaçlamanın en yoğun aylar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır (Çizelge 3.22). İlaçlama tarihleri 

bitkinin gelişme durumuna bağlı olarak illere göre farklılık göstermektedir.  Mantari hastalıklara karşı ilaçlama 

uygulaması ortalama 2,1 defa yapılmaktadır. Dede (2006), Ordu ilinde mildiyö hastalığı ile ilaçlı mücadele 

yapılmadığını belirtmektedir. 

Çizelge 3.22. Patateste mantari hastalık ilaçlama tarihleri (%)  

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Mart 8 - - - - - 3 

Nisan 54 - - 33 13 - 25 

Mayıs 29 27 - 17 67 - 35 

Haziran 8 55 - 50 7 50 28 

Temmuz - 18 - - 13 50 10 

3.2.5. Patates Böceği İlaçlaması 

Patates böceğine karşı ilaç uygulaması Mayıs ve Haziran aylarında yoğunluk kazanmakta Temmuzda ise 

sona ermektedir (Çizelge 3.23). Trabzon, Amasya ve Tokat’ta ağırlıklı ilaçlama Mayıs ayında yapılırken, Ordu ve 

Samsun’da patates böceği ilaçlaması Haziran ayında yoğunlaşmaktadır. Kastamonu ve Tokat ise Temmuz ayında 

ilaçlamanın en yoğun olduğu illerdir.  
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Çizelge 3.23. Patates böceğinde ilaçlama tarihleri (%)   

AYLAR TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Mart - - 7 - - - 1 

Nisan 18 - 7 - 5 13 6 

Mayıs 71 32 7 57 53 25 40 

Haziran 12 51 79 29 16 13 37 

Temmuz - 16 - 14 26 50 16 

Patates böceği ilaçlamasında en fazla kullanılan alet sırt pülverizatörüdür (Çizelge 3.24). Tokat’ta ise bu 

ilaçlamada traktörle kullanılan aletler daha fazla kullanılmaktadır. 

Çizelge 3.24. Patates böceği ilaçlaması için kullanılan ekipmanlar (%)  

EKİPMAN TÜRÜ TRABZON ORDU SAMSUN AMASYA TOKAT KASTAMONU ORTALAMA 

Sırt pülverizatörü 92 100 100 88 25 80 80 

Atomizör 8 - - - - - 1 

Traktör - - - 13 75 20 19 

Patates böceğine karşı ortalama 2 defa ilaçlama yapılmaktadır. Aytaç ve ark. (2002)’na göre patates böceği 

zararının başladığı 1985 yılından itibaren patates veriminde önemli bir azalma meydana gelmiştir. Üretici zararlı ile 

mücadelede yetersiz kalmış, bilinçsiz ilaçlamalar girdi masraflarını artırmıştır. Küçük alanlarda ilaçlama maliyeti fazla 

olduğu için bazı alanlarda hiç mücadele yapılmamaktadır. Dede (2006), Ordu ilinde birçok üreticinin patates böceği 

ile ilaçlı mücadeleyi ekonomik bulmadığı için ilaçlama yapmadığını belirtmektedir. 

4. SONUÇ 

Üreticilerin %10’a yakın kısmının okur-yazarlığı olmayıp eğitimli olanların da büyük bir kısmı ilkokul 

mezunudur. Bu durum modern tarım tekniklerinin öğrenilmesi ve takibi açısından olumsuz bir durum ortaya 

çıkarmaktadır. Üreticilerle ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 

Mekanizasyonun gelişmediği yerlerde patates büyük ölçüde insan işgücüne dayalı olarak yetiştirilmekte bu 

da birim alana düşen maliyeti yükseltmektedir. Mekanizasyonun yeterince gelişmediği Trabzon, Ordu ve Samsun gibi 

illerde işletme başına düşen ekim alanları zaten az olduğundan patates dikim makinesi, hasat makinesi gibi 

ekipmanların alınması ekonomik olmayacağından bu gibi aletlerin kullanımında kooperatifleşmeye gidilmelidir. 

Özellikle rakımı yüksek alanlarda patates neredeyse tamamen doğal yağış şartlarına bağlı olarak 

yetiştirilmektedir. Sulama yatırımlarının geliştirilmesi patateste verimliliği olumlu yönde etkileyecektir. 

Bölgede analize dayalı gübre kullanımı oldukça azdır. Uygun gübrenin yeterli miktarda ve uygun zamanda 

kullanılması, gübre israfının ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından üreticiler bu konuda bilinçlendirilmelidir. Zirai 

mücadele konusunda eğitim ve yayım çalışmalarına devam edilmelidir. 
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DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİNİN EKONOMİK 

ANALİZİ 

Oğuzhan AYDIN1  Doç.Dr. Halil KIZILASLAN2 

ÖZET 

Bu çalışma; Tokat Kazova’da sırık domates tarımında uygulanmakta olan farklı sulama yöntemlerinin (damla sulama ve karık sulama) 

verim, su tüketimi ve maliyet unsurları açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

arazisinde iki yıl (2011 ve 2012) ve 2 da. sırık domates arazisinde yürütülen araştırmada; damla ve karık sulama yönteminin sırık domates 

tarımında yatırım ve üretim maliyetleri belirlenmiştir. Yapılan fayda/masraf analizlerine göre sırık domates üretiminde iki sulama yönteminden 

elde edilen değerler 1’den büyük çıkmasına karşın damla sulamanın, karık sulamadan daha avantajlı olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Sulama Maliyetleri, Sulama Yöntemleri, Sırık Domates, Ekonomik Analiz, Tokat, Kazova 

ECONOMIC COMPARASION OF DIFFERENT IRRIGATION METHODS FOR TOMATO 

CULTIVATION 

ABSTRACT 

This study was conducted at Middle Blacksea Transition Zone Agricultural Research Station’s  research fields in between 2011 and 

2012 years inTokat-Kazova Province. In the research, the effect of different irrigation systems (drip and furrow irrigation) to yield, irrigation water 

requirements,ET and cost of irrigation of stick tomatoes were investigated. Although, the ration between benefit and cost  higher than 1 for either 

irrigation methods, the economic analysis showed that drip irrigation systems had advantages compared to surface irrigation method  

Key Words: Cost of irrigation, Irrigation methods, Stick tomatoes, Economic analysis, Tokat-Kazova 

GİRİŞ 

Su kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı, suya olan istemin kaçınılmaz biçimde artması, mevcut su 

kaynakları sistemlerinin beklenen hedeflerin uzağında kalması, suyun etkin ve ekonomik kullanılamaması ve tüm bu 

eğilimlerin süreklilik göstermesi gibi nedenler, gelecekteki besin gereksiniminin karşılanabilmesi konusunda ciddi 

riskler ve kuşkular yaratmaktadır. Aynı zamanda su; besin güvenliği ve endüstriye hammadde temini yönünden, 

tarımsal üretimin en önemli girdisini oluşturur. Bu durum, su kaynaklar yönetiminde geleneksel uygulamanın 

sorgulanmasına ve konuyu bir bütünsellik içinde ele alacak, ekonomik randımana dayalı, yeni ve köklü yönetim 

arayışlarını gerektirmiştir. Ayrıca, tarım, tatlı suyun yaklaşık % 70' ini kullanmakta, günümüzde üretilen gıdanın % 30 - 

40' ı, tarım alanlarının % 17' sinden sulamayla elde edilmektedir. Ancak tarım ve sulamanın, gelecekte, artan nüfus ve 

su gereksinimine bağlı olarak, bu konumunu koruyamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, su kaynakları, 

sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak, çok daha fazla etkin ve ekonomik kullanılmalı, çevreye daha az zarar vermeli, 

günümüzde ve gelecekte insanların gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde yönetilmelidir (Korukçu ve 

Büyükcangaz 2003). 

Mevcut su kaynakları ile daha geniş alanların sulanabilmesinin en önemli koşulu; sulama teknolojilerinin 

geliştirilmesi, toprak, bitki, su kaynağı ve ekonomi vb. unsurlar göz önüne alınarak en uygun sulama yönteminin 

seçilmesidir. Seçilen bu uygun sulama yönteminin gerektirdiği sulama sisteminin kurulması ve uygun biçimde 

işletilmesi de en önemli koşullardır (Tekinel,1973).  

Aynı zamanda suyu en etkin kullanan ve doğru işletilen bu yöntem seçiminde; ekonomik açıdan iş gücünü 

azaltıcı olması gibi yeni bir takım kriterlere de sahip olması gerekmektedir (Antony ve Singadhupe, 2004). 

Su kaynaklarının geliştirilmesi planlamalarında çeşitli alternatif sulama projelerinin ekonomik yönden 

mutlaka karşılaştırılmaları ve herhangi bir projenin teknik yönden tutarlılığının yanı sıra, ekonomik yönden de mevcut 

çözümler arasından en iyisi olduğunun gösterilmesi gerekmektedir (Yıldırım 1994). 

                                                           
 

1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, TOKAT 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarım Ekonomisi Bölümü 
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Ülkemizde ve dünyada sulama yöntemlerinin ekonomik olarak karşılaştırılmasının yapıldığı pek çok 

araştırma yürütülmüştür.  

Hernandez (1985), Sulama sistemlerinin maliyetleri araştırılırken; sulama suyunun maliyetinin, kullanılan 

ekipmanların amortisman ve faiz masraflarının, su dağıtım sistemi ve sulama sisteminin idare masraflarının ayrı ayrı 

hesaplanması gerektiğini belirtmiştir. 

Çetin ve ark. (2004), herhangi bir sulama sisteminin maliyetinin; toprak ve bitki çeşidine, su 

kaynağına, kot farkına, su kaynağı ile arazi arasındaki uzaklığa, sulanacak alanın büyüklüğü ve sulama aralığına, 

işletmedeki mevcut alet-ekipman durumuna bağlı olarak değişebileceğini ifade etmiştir. 

Vanlı ve Kayımoğlu (1977), sulama yöntemlerinin ekonomik yönden karşılaştırmalarına ilişkin yaptıkları 

çalışmada her sulama yöntemi için yıl içerisinde yapılan sulama sayısı, uygulanan su miktarı (mm), harcanan akaryakıt 

(lt) ve sulama süresinin(saat), sulama maliyetlerinin ortaya konulmasında önemli olduğunu saptamıştır. 

 Tekinel ve ark. (1982), Çukurova koşullarında turfanda çilek yetiştiriciliğinde karık, yağmurlama ve damla 

sulama sistemlerinin karşılaştırılması amacıyla yürüttükleri araştırmada; sulama sistemlerinin verim, erkencilik, su 

ekonomisi ve karlılık üzerine olan etkilerini karşılaştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre çilek üretiminde, damla 

sulama  sisteminin yıllık sulama masraflarının diğer iki sulama sistemine göre daha yüksek olmasına karşın, bu 

sistemin uygulamasıyla elde edilen toplam verimin daha yüksek olduğunu ve bu nedenle damla sulama sisteminin 

yağmurlama ve karık sulamaya göre daha avantajlı bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Sulama mevsimi boyunca 

damla sulamada karık sulamaya oranla %38, yağmurlama sulamaya oranla ise %20 daha az su uygulanmıştır.  

Önal ve ark. (1994), Menemen Ovası koşullarında farklı sulama sistemlerinin maliyet hesaplarında farklı 

alanları (1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 ha) farklı sulama yöntemleri (karık, tava, damla, yağmurlama) ile kombine ederek 

hesaplama yapmışlar ve sonuçta, kanal suyunun kullanıldığı alanlarda yüzey sulama sistemini daha ekonomik olarak 

önermişlerdir. 

Sebzeler içerisinde önemli bir yere sahip olan domatesin çok çeşitli kullanım alanları oluşu, bu sebzenin 

sürekli talep edilen bir ürün olması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle gerek ülke genelinde, gerek se Tokat ilinde 

domates tarımı üretim deseni içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2009 yılında Türkiye’de üretilen domatesin yaklaşık 

%6‘lık bir bölümü Tokat’ta üretilmektedir. Tokat ‘da ilk kez 1994 yılında 0.5 da’lık alanda üretimine başlanılan sırık 

domates yetiştiriciliği ise 2009 yılında 62.000 dekara üretim alanı ve 436 000 ton üretim potansiyeline ulaşmıştır 

(Anonim 2009 ).  

Bu araştırmanın temel amacı; yörede yoğun bir üretim alanına sahip olan  domates yetiştiriciliğinde iki farklı 

sulama yöntemi olan karık ve damla sulama yöntemlerinin alan bazında maliyetlerini belirlemek ve yöntemleri 

fayda/masraf analizlerini yaparak  karşılaştırmak, yöntem seçimi konusunda karar aşamasındaki üreticilere yardımcı 

olmaktır. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma Orta Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri arasındaki geçit bölgede yer alan Tokat - Kazova'da 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisinde 2010-2012 yılları arasında 2 yıl 

yürütülmüştür. 

Araştırmada; yörede üreticiler ve fide sağlayıcı firmalar ile yapılan survey çalışması sonucunda en yüksek 

oranda üretimi yapılan sırık domates çeşidi olan Logure RZ F1 sırık domates çeşidi kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılacak sulama suyu Kazova DSİ Sol Sahil Sulama Kanalından sağlanmıştır. Kuruma ait 

sulama havuzunda çöktürme uygulanan sulama suyu, kot farkı ile çalışan toprak altı iletim boruları ile araştırmanın 

yürütüleceği parsel başına getirilmiştir. Sulama suyu kalitesi T2A1 dir (Çizelge 1). 

  Çizelge1. Sulama Suyuna İlişkin Bazı Kimyasal Özellikler 

EC 

(Mm/cm) 
pH KATYONLAR ANYONLAR 

Na 

% 
SAR 

Bor 

(Mg/l) 
Sınıfı 

572 7,4 
Na+ K+ Ca+Mg ∑ HCO3 Cl- SO4 ∑ 

9,15 0,33 0,16 T2A1 
0,53 0,04 5,22 5,79 4,18 1,50 0,11 5,79 

Deneme sahasında çift silindir infiltrasyon tekniği ile yapılan testler sonucunda deneme sahası topraklarının 

infiltrasyon hızı 5.5 mm/h olarak bulunmuştur. 

Denemenin yürütüldüğü parsele ait toprağın bazı fiziksel özellikleri Çizelge 2’de, bazı kimyasal özellikleri ise 

Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Denemenin yürütüldüğü parsele ait toprakların bazı fiziksel özellikleri 

Derinlik (cm) 
Tarla Kapasitesi 

(%) 

Solma Noktası  

(%) 

Hacim Ağırlığı 

(gr/cm3) 

Bünye 

Bünye Sınıfı Kum 

(%) 
Kil (%) 

Silt 

(%) 

0-30 28,43 15,93 1,37 8.46 51.43 40.11 SiC 

30-60 29,61 16,52 1,43 6.93 53.61 39.47 C 

60-90 29,25 18,23 1,49 12.89 51.32 35.79 C 

Çizelge 3. Denemenin yürütüldüğü parsele ait toprakların bazı kimyasal özellikleri 

Derinlik 

(cm) 

Total Tuz  

(%) 
pH CaCO3 (%) 

P2O5 

(kg/da) 
K2O (kg/da) Organik Madde (%) 

0-20 0.027 7.70 13.2 1.99 45.63 0.93 

20-40 0.031 7.69 12.5 3.27 55.43 0.90 

Araştırmada farklı sulama yöntemi olarak yörede sırık domates üretiminde yaygın olarak kullanılan karık ve 

damla sulama yöntemleri kullanılmıştır. 

A- Kullanılan Damla Sulama Sisteminin Özellikleri 

Araştırmada kullanılan damla sulama sistemi; kontrol birimi ve iletim birimlerinden oluşmuştur.  

Sistemin Kontrol Birimi: Sırasıyla yosun filtre, gübre tankı, elek filtre, su sayacı, manometreler ve vanalardan 

oluşmuştur. Kullanılan sulama suyu sulama havuzundan alındığı için kum ayıracı (hidrosiklon) kullanılmamıştır. 

Sistemin İletim Birimi:  Ana boru, yan borular, lateral ve damlatıcılardan oluşmuştur. Sistem, deneme toprağı 

ve yetiştirilecek bitki gözönüne alınarak projelendirilerek ve toprak üstüne yerleştirilmiştir. Sistem ve damlatıcılar 1 

atm basınçta çalıştırılmıştır. Lateral olarak 16 mm çapında PE borular kullanılmıştır. Lateraller üzerinde 0.40 m aralıkta 

ve 1 atm işletme basıncında 2 l/h debili, kendinden basınç regülatörlü, lateral üzerine boylamasına geçik (inline) 

damlatıcılar kullanılmıştır.  

B- Araştırmada Kullanılan Karık Sulama Sisteminin Özellikleri 

Tıkalı karık sulama yönteminin kullanıldığı araştırmada; karıkların başına 110mm PE borularla taşınan 

sulama suyu özel 4 delikli 4 vanalı 110 mm’lik PE karık sulama boruları yardımıyla karıklara uygulanmıştır. Her karığa 

su uygulanırken, sabit debi sağlayabilmek için debimetre aleti kullanılmıştır. Alet üzerinde yer alan sayısal göstergede 

uygulanacak debiyi elde edinceye kadar vana aracılığı ile düzenleme yapılmıştır. Alet, basınç değişimlerinde farklı akış 

miktarından kaçınmak için sürekli denetlenmiştir. Karıklara uygulanan debi miktarı hacimsel yöntem kullanılarak 

denetlenmiştir 

Deneme; Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 2 konulu ve 3 yinelemeli olarak kurulmuştur. Fideler, 
ilkbahar son donları geçtikten sonra 100 x 40 cm sıra arası ve üzeri mesafede dikilmiştir. Her sırada 125  bitki bir 

parselde toplam 500 adet bitki bulunmaktadır. Her bir parselde 4 bitki sırası bulunmaktadır. Hasatta yanlardan birer 

bitki sırası ve orta sıraların iki ucundan da ikişer bitki kenar tesiri olarak alınmıştır.  

Bir parsel  

Dikimde : 4.0 x 50         = 200.00   m2 / parsel 

Hasatta  : 2.0 x 48.4      =    96.8   m2 / parsel 

Yürütülen araştırmada Ana Konular; 

D:  Damla sulama yöntemi ile sulama 

K:  Karık sulama yöntemi ile sulama olarak alınmıştır. 

Deneme Konularının Sulamalarına:  

Damla Sulama İçin = 0-90 cm toprak katında Kullanılabilir Su tutma Kapasitesinin %30 ‘u tüketildiğinde   

Karık Sulama İçin = 0-90 cm toprak katında Kullanılabilir Su tutma Kapasitesinin %60 ‘u tüketildiğinde 

başlanmıştır. 

Deneme konularına verilmesi gereken sulama suyu (dn) hesabında eşitlik 1 kullanılmıştır ( Kanber ve 

Madanoğlu 1981) 

dn =  (TK-SN)γt .D.Ry.P*      ………………………. (1) 

   100 
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Eşitlikte;  TK= Tarla Kapasitesi (%), SN= Solma Noktası (%), γt = Hacim Ağırlığı (gr/cm3), Ry= Kullanılabilir 

Nemin Tüketilmesine İzin Verilen Miktarı (%), D=Etkili Kök Derinliği(mm) ve P = Islatılan Oran olarak alınmıştır.  

Islatılan alan oranı (P); damla sulamada %40, karık sulamada ise %100 olarak alınmıştır. 

İki yöntemde de birinci boğaz doldurma işleminden sonra 0-90 cm toprak katmanındaki eksik nem tarla 

kapasitesine getirilmiş, daha sonra gravimetrik yöntemle izlenilen toprak nemine göre konulu sulamalara geçilmiştir. 

Konuların su tüketimleri hesaplamasında bütçe eşitliğine dayanan nem azalma yöntemi kullanılmıştır 

(Beyce ve Madanoğlu 1978) Bu amaçla eşitlik 2 kullanılmıştır. 

ET = I + P  S – Dp             .....................................(2) 

Eşitlikte; ET= Bitki su tüketimi(mm), I=Sulama suyu (mm), P=Yağış(mm),            S= Depolamadaki değişiklik 

(mm) ve Dp  = Derine sızma (mm) olarak alınmıştır. 

Araştırma projesinde sulama sistemlerinin maliyetlerinin hesaplanmasında tersiyer kanal kademesi esas 

alınmıştır. Buna göre her bir sulama yönteminin tersiyer kanal kademesinden sonraki maliyetleri belirlenmiştir. 

Sulama  masrafları  için  geçerli  olan  masraf  unsurları,  sabit  masraflar  ve değişken  (işletme)  masraflar  

olarak  iki  kısımda  incelenmiştir.   

Sabit  masraflar; sulama metodu için kullanılacak ekipmanların amortisman masrafını, toplam yatırım 

sermayesinin faizini kapsar. Değişken masraflar; yakıt veya elektrik masrafları, yağ-yakıtı masrafları,  sulama suyu  

ücreti,  tamir  ve  bakım  masrafları, kanal açma, karık açma, sedde yapma ve düzeltme masrafları ile işçilik masrafları 

vardır. Bu bilgilerin ışığı altında yüzey ve damla sulama sistemleri için muhtemel masraf unsurları şu şekilde 

gruplandırılabilir: 

Yıllık sabit masrafları hesaplarken yüzey sulama sistemi için; sulama suyunun kanaletlerden alınmasında 

kullanılan sifonların ve yine suyun tarla başı hendeğinden alınıp arklara verilmesinde kullanılan tüplerin amortisman 

ve yatırım dönemi faizi, damla sulama sistemi için ise sisteme ait boru ve laterallerinin, varsa pompanın ve damla 

sulama sistemi kontrol ünitesinin amortisman ve faizi dikkate alınmıştır. 

Yıllık işletme ve bakım masraflarını hesaplarken yüzey sulama sistemi için; sulama suyunun sağlanması, su 

ve sulama işçiliği (yabancı ve aile işgücü dahil), karık açma ücreti,  karık ve  tarla  başı  kanallarının  bakım  işçiliği  

masrafları damla sulama sistemi için ise sulama işçiliği (yabancı ve aile işgücü dahil) sulama suyunun sağlanması, 

pompanın  tamir  ve  bakım  masrafı,  enerji  masrafı  ile  damla  sulama sisteminin montaj masrafları dikkate alınmıştır. 

Gayrisafi  üretim   değerinin   hesaplanmasında  incelenen   işletmelerde dekardan alınan verim ile satış 

fiyatları dikkate alınmıştır. 

Fayda /masraf oranı belirlenirken Gayrisafi Üretim Değeri (G.S.Ü.D.) değeri ile   yıllık   sulama   masrafları   

baz   alınmıştır. 

Sulama yatırımlarının ekonomik olabilmesi için fayda/masraf  oranının  1’den  büyük  olması  gerekir.  

Ekonomik analizler domates  üretimi için yapılmıştır. Drenaj ve tesviye için yapılan masraflar, devlet sulama 

şebekelerine ait sulama yapıları (ana kanal, sekonder ve tersiyer sulama kanalları) ile ilgili hesaplamalarda suyun tarla 

başına kadar veya tersiyer kanallara kadar devlet tarafından getirildiği kabul edilmiştir. 

Amortisman masraflarının hesabında, toprak hariç, sulama yatırımlarının yıpranma miktarının ekonomik 

ömre düzenli olarak dağıldığı kabul edilerek doğru hat yöntemi kullanılmıştır. Bunun için sistemi oluşturan her bir 

parçanın ekonomik ömrü, üretici firmaların ön gördüğü şekilde kabul edilen katalog yayınlarından sağlanmıştır. Sabit 

sermaye unsurlarının amortisman masraflarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

Yıllık Amortisman Payı = Sabit varlığın orijinal değeri / Ekonomik ömrü 

Faiz masrafının hesabında proje döneminde geçerli olan ortalama reel faiz oranı kullanılmıştır. Sulama 

sistemlerinin yıllık sabit masrafları olan vergi, sigorta ve muhafaza masrafları, dikkate alınmadığı için ihmal edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma süresince damla sulamada toplam 26 sulama, karık sulamada ise toplam 13 sulama yapılmıştır. 

Uygulanan sulama suyu miktarları ve elde edilen su tüketim değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4’den de 

görüleceği üzere damla sulama sistemi ile yapılan sulamalarda sırık domates bitkisine karık sulamaya göre %40 daha 

az sulama suyu verilmiştir. Bunun nedeni yöntem bölümünde verilmesi gereken sulama suyu kısmında Eşitlik 1 ile 

açıklanan P (ıslatma alanı) yüzdesi değeridir. Damla sulamada bu oran 0.40 olarak alınırken karık sulamada 1.0 olarak 

alınmıştır. 
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Çizelge 4. Sulama İle İlgili Bulgular  

KONULAR 
SULAMA SAYISI 

(ADET) 

SULAMA SUYU 

(MM) 

MEVSİMLİK SU TÜKETİMİ 

(MM) 

Damla Sulama 26 468.5 585 

Karık Sulama 13 1171.3 1 203 

Uygulanan bu sulamalara karşın elde edilen pazarlanabilir domates verim değerleri ise Çizelge 5’de 

verilmiştir. Uygulanan farklı sulama yöntemlerinin domates verimi üzerine istatiksel olarak etkisi bulunmamaktadır. 

Çizelge 5. Verim ile İlgili Bulgular 

KONULAR PAZARLANABİLİR DOMATES VERİMİ (kg/da) 

Damla Sulama 9829.5 a 

Karık Sulama 9243.8 a 

Çizelge 6’da damla sulama yönteminin dekara yatırım maliyetleri maliyet unsurları bazında verilmektedir. 

Çizelgeden de görüleceği üzere sırık domates üretiminde damla sulama yatırımında toplam değişken masrafların 

oranı yaklaşık % 92 gibi büyük bir oranı kapsamaktadır. 

Çizelge 6. Damla Sulama Yatırım Maliyetleri (TL/da)  

DAMLA SULAMA YATIRIM UNSURU TUTAR (TL) % 

Ana Boru (40mm) 152  

Damla Sulama Borusu  (16/2/33) 300  

Damlama Contası 1.2  

Damlama Pasolu Nipel 2.4  

Damlama Körtapa 1.2  

Damlama Kurtağızlı Vana 12  

Metal Kontrol Birim Seti 4000  

TOPLAM MALZEME MÜHİMMAT ALIMI  (a) 4 316.8  

Beklenmeyen Masraflar (b= a x 0.05) 215.84  

TOPLAM DEĞİŞKEN MASRAFLAR (a+b) 4 532.64 91.3 

Sermaye Faizi  (c = DM x 0.05) 226,63  

Yönetim Gideri  (d = DM x 0.03) 135,98  

Arazi Kirası (e) 70,00  

Toplam Sabit Masraflar (c+d+e) 432.61 8.7 

TOPLAM YATIRIM MASRAFI (DM+SM) 4 965.25 100 

Çizelge 7’de ise sırık domates tarımında karık sulama yönteminin dekara yatırım maliyetleri verilmektedir. 

Çizelgeden de görüleceği üzere karık sulamada toplam değişken masrafların oranı damla sulamaya göre daha 

düşüktür (% 86). 

Çizelge 7. Karık Sulama Yatırım Maliyetleri (TL/da) 

KARIK SULAMA YATIRIM UNSURU Tutar (TL) % 

PEP Ana Boru (110 mm) 550  

PEP Delikli Karık Sulama Borusu (110 mm) 70  

PEP Deve Boynu (110 mm.) 100  

PEP Körtapa (110 mm.) 10  

PEP Conta (110 mm.) 8,40  

PEP Deve Boynu (110 mm.) 100  

TOPLAM MALZEME MÜHİMMAT ALIMI  (a) 838,4  

Beklenmeyen Masraflar (b= a x 0.05) 41,92  

TOPLAM DEĞİŞKEN MASRAFLAR (a+b) 880,32 86.2 

Sermaye Faizi  (c = DM x 0.05) 44,02  

Yönetim Gideri  (d = DM x 0.03) 26,41  

Arazi Kirası (e) 70,00  

Toplam Sabit Masraflar (c+d+e) 140,43 13.8 

TOPLAM YATIRIM MASRAFI (DM+SM) 1020,75 100 

Uygulanan farklı sulama yöntemlerinin dekara üretim maliyetleri ve maliyet unsurlarının oransal dağılımı ise 

sulama yöntemleri için ayrı ayrı Çizelge 8 ve Çizelge 9’da verilmektedir.  
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Sırık domates tarımında damla sulama yöntemi kullanımında üretim masrafları incelendiğinde toplam 

değişken masraflar içerisinde en yüksek payın bakım işçiliği olduğu görülmektedir. Sulama bedeli ve sulama işçiliği 

masraf unsurunun ise % 11.7 ile bir pay aldığı görülmektedir. 

Damla sulamada kullanılan malzeme ve mühimmatın amortisman maliyetleri yüksek olduğundan bu değer 

üretimde sabit masraflar toplamı artırmıştır. 

Çizelge 8. Damla Sulama Üretim Maliyetleri (TL/da)  

DAMLA SULAMA ÜRETİM UNSURLARI Tutar (TL) % 

Toprak işleme  74,00 2.3 

Fide 750,00 23.3 

Gübre + İşçilik 252,20 7.8 

İlaç + İşçilik 665,20 20.7 

Su bedeli + Sulama İşçiliği 376,30 11.7 

Hasat 208,80 6.5 

Bakım işçilik 891,25 27.7 

Toplam Değişken Masraflar (a) 3 217,75 82.3 

Yönetim Masrafı (a*0,03) 96,5  

 ∑ Malz.Müh. Ser. Amortismanı 431,7  

Ser. Faizi (a*0,05) 160,89  

Sabit Masraflar Toplamı 689,12 17.7 

ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI 3906,87 100.0 

Karık sulama üretim maliyetleri incelendiğinde (Çizelge 9) sulama işçiliği maliyetinin birinci sırada yer aldığı 

görülmektedir. Damla sulama da gübrelemenin damla sulama ile birlikte yapılması (fertigasyon) bu maliyet unsurunu 

bu yöntem için azaltırken (%7.8), karık sulama da bu kolaylığın olmaması bu maliyeti artırmıştır (%11.2). 

Karık sulamada amortisman maliyetlerinin düşüklüğü sabit masrafları ve sabit masrafların üretim maliyeti 

içerisindeki payını da damla sulamaya göre azaltmıştır. 

Çizelge 9.Karık Sulama Üretim Maliyetleri (TL/da)  

KARIK  SULAMA ÜRETİM  UNSURLARI Tutar (TL) % 

Toprak işleme  97,40 2.5 

Fide 750,00 18.9 

Gübre + İşçilik 443,60 11.2 

İlaç + İşçilik 665,20 16.8 

Su bedeli + Sulama İşçiliği 904,80 22.9 

Hasat 208,80 5.3 

Bakım işçilik 891,25 22.5 

Toplam Değişken Masraflar (a) 3961,05 91.8 

Yönetim Masrafı (a*0,03) 118,83  

Malz.Müh. Ser. Amortismanı 83,80  

Ser. Faizi (a*0,05) 198,05  

Sabit Masraflar Toplamı 400,68 9.2 

ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI 4 361,73 100.0 

Çizelge 8 ve 9’a dayanarak yapılan üretim maliyet unsurlarının sulama yöntemleri bakımından 

karşılaştırılması ise Şekil 1’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği araştırmada üretim maliyetleri açısından karık sulama 

yöntemi sulama maliyeti açısından damla sulama ise bakım maliyeti açısından diğer yönteme göre maliyeti farklılık 

göstermiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1.Farklı Sulama Yöntemlerinin Üretim Masraf Unsurlarının Karşılaştırılması 

İki farklı sulama yöntemi yatırımının %5 indirgenme oranına göre Fayda/Masraf analizleri yapılarak 

yöntemler karşılaştırılmıştır. 

Yapılan Fayda/Masraf analizlerinde iki sulama yöntemi de 1’den büyük değer almıştır. Bu değerler damla 

sulama için 1.07, karık sulama için 1.03 olarak bulunmuştur (Çizelge 10, Çizelge 11). Bu sonuç iki sulama yönteminin 

de ekonomik olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 10. Damla Sulama Yöntemi Fayda/Masraf Oranı 

YILLAR GİDERLER GELİRLER 
İNDİRGENME 

ORANI (% 5) 
İNDİRGENMİŞ GİDER 

İNDİRGENMİŞ 

GELİR 

0. Yıl 4965,25 0,00 1 4965,25 0,00 

1.Yıl 3906,87 4910,00 0,952 3719,34 4674,32 

2.Yıl 3906,87 4910,00 0,907 3543,53 4453,37 

3.Yıl 3906,87 4910,00 0,864 3375,54 4242,24 

4-10.Yıl 3906,87 4910,00 4,384 17127,72 21525,44 

∑ 32731,38 34895,37 

FAYDA-MASRAF ORANI 1.07 

Çizelge 11. Karık Sulama Yöntemi Fayda/Masraf Oranı 

YILLAR GİDERLER GELİRLER 
İNDİRGENME 

ORANI (% 5) 
İNDİRGENMİŞ GİDER 

İNDİRGENMİŞ 

GELİR 

0. Yıl 1020,75 0,00 1 1020,75 0,00 

1.Yıl 4361,73 4640,00 0,952 4152,37 4417,28 

2.Yıl 4361,73 4640,00 0,907 3956,09 4208,48 

3.Yıl 4361,73 4640,00 0,864 3768,54 4008,96 

4-10.Yıl 4361,73 4640,00 4,384 19121,84 20341,76 

∑ 32019,59 32976,48 

FAYDA-MASRAF ORANI 1.03 

SONUÇ 

Sulama yöntemi seçiminde ekonomiklik üreticiler için önemli bir etmendir. Yürütülen çalışmada yörede 

yoğun olarak üretimi yapılan sırık domates yetiştiriciliğinde iki farklı sulama yöntemi ekonomik olarak karşılaştırılarak 

yöntem seçimindeki üreticilere yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Araştırma süresince damla sulama yöntemine karık sulamaya göre %40 daha az sulama suyu 

uygulanmıştır. Tarımsal üretim miktarını etkileyen en önemli girdi olan sulama suyunun değişen iklim koşulları ve 

artan kullanım alan ve ihtiyaçları göz önüne alındığında kıt bir kaynak olması gerçeği bu oranı son derece anlamlı 

kılmaktadır. Uygulanan bu daha az su miktarına karşın damla sulamadan 9800 kg/da domates verimi alınırken karık 

sulamadan  yaklaşık 9300 kg/da pazarlanabilir domates verimi alınmaktadır.  

Yöntemlerin seçiminde üretici bilgisi, teknik düzey de önemli bir etkendir. Fakat son yıllarda tarım 

kuruluşları ve tarımda çalışan sivil toplum kuruluşlarının yaptığı eğitim çalışmaları sonucunda, üreticiler gerekli bilgi 

düzeyi ve teknik donanıma sahip olmuşlardır. Yöntem seçiminde tek etmen verim ve maliyet unsurları olarak öne 

çıkmaktadır. 
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Yapılan araştırmada damla ve karık sulama fayda-masraf oranları 1’in üzerinde olduğundan iki yöntem de 

ekonomiktir. İki yöntemin üretim ve yatırım aşamasında maliyet unsurları incelendiğinde ise; damla sulamanın 

yatırım maliyetinin malzeme mühimmat alımı unsuru fazlalığından ötürü karık sulamaya göre yüksek olduğu ortaya 

çıkmaktadır.Üretim maliyetlerinde ise karık sulama emek-yoğun bir sulama yöntemi olduğundan damla sulamaya 

göre daha masraflı çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; sırık domates üretiminde gerek daha az su kullanım ve su tüketim değerine sahip olmasından 

gerek se fayda- masraf analizinin daha yüksek çıkmasından ötürü, damla sulama yönteminin karık sulama yöntemine 

tercih edilmesi üreticilere önerilebilir. 
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YARI-KURAK İKLİM KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BEZELYEDE (Pisum sativum L.) 

SULAMANIN VERİM VE VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Ergün DOĞAN1   İlyas RAT2 

ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarıma açılan alanlarda projede öngörülen bitki desenine ulaşılamamış genel 

olarak mono kültür tarım yapılır bir durum ortaya çıklmıştır. Sulanan alanlarda genel olarak pamuk ve ikinci ürün mısır tarımı genel olarak 

sulanmaya alanlarda buğday, arpa ve mercimek tarımı yapılmaktadır. GAP alanında mevcut bitki desenine eklemebilecek alternatif tarla ve bahçe 

bitkileri ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.   

Baklagiller içerisinde bezelye bitkisi bölgede rahatlıkla yetiştirilebilecek ve çiftci gelirlerini artırabilecek bir potansiyele sahip alternatif 

bitki olarak düşünülmektedir. Bezelye hem insan beslemesi hemde sap ve samanı ile hayvancılıkta kullanılabilecek bir ürün olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca havadaki serbest azotu bağlama yeteneği ile toprak verimliliğini artırma potansiyeline sahiptir. Bu çalışma ile bezelye tarımının 

bölgede yaygınlaştırılması ve hemde sulama programının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda deneme araştırma konuları toprak nem 

değerinin % 0 (I0), %25 (I25), %50 (I50), %75 (I75) ve %100 (I100)’ünün uygulanması şeklinde oluşturulmuştur. Sulamalar deneme alanına uygulanmış 

olan damla sulama sistemi (40 cm damlatıcı aralığı ve 4 L h-1 debi)  ile gerçekleştirilmiştir. Denemede parsel uzunluğu 6 m ve 40 cm sıra arası 

genişliğinde toplamda 6 sıra olacak şekilde planlanmıştır.  

Denemede bitki boyu, dal sayısı, toprak üstü aksam (biyomass) dane verimi ve bin dane ağırlıkları belirlenmiş ve sulama suyu ile 

ilişkilendirilmiştir. Genel olarak ölçümü yapılan parametrelerde sulama suyu miktarına bağlı olarak artışlar sağlanmış ve sulama suyunu istatistiki 

olarak sulama suyu ile verim ve verim parametreleri arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: GAP, Bezelye, Sulama, Verim ve Verim Parametreleri. 
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KURAKLIK STRESİ ALTINDA FASULYENİN VERİM KOMPONENTLERİ VE EKONOMİSİ 

ÜZERİNE ZEOLİT UYGULAMALARININ ETKİSİ  

Aynur ÖZBAHÇE1  A.Fuat TARI2  Erdal GÖNÜLAL1 

ÖZET 

Bu çalışma farklı zeolit (Z0:0, Z3:3, Z6:6, Z9:9 ve Z12:12 t da-1) ve su dozlarının (I50: 0.50, I75: 0.75 ve I100:1.00) kuraklık stresi altında yetiştirilen 

fasulyenin verim komponentleri ve ekonomisi üzerine etkisini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları, bölünmüş parseller 

deneme deseninde ve 3 tekerrürlü olarak Konya-Karapınar ilkim şartlarında 2011 ve 2012 yılları arasında yürütülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki, 

her bir zeolit dozu ile birlikte sulama oranlarındaki artış verim, verim komponentleri ve su kullanım etkinliğini (WUE) etkilemiştir. En yüksek verim 

yıllar itibari ile sırası ile 478 ve 411 kg da-1 olarak Z9I100 uygulamasından elde edilmiştir. Deneme yıllarında aynı uygulamanın su tüketimi sırası ile 

451 ve 468 mm olmuştur. Yapılan hesaplama ve değerlendirmelere göre, zeolit ve su uygulamaları maliyet üzerinde de etkili olmuştur. 

Anahtar kelimeler: fasulye, zeolit, su etkinliği, verim komponentleri, ekonomik analiz 

THE EFFECT of ZEOLİTE APPLICATIONS on YIELD COMPONENTS and NET RETURN 

of BEANS under DROUGHT STRES 

ABSTRACT 

The study was carried out to determine the effects of different zeolite doses (Z0:0, Z3:3, Z6:6, Z9:9 and Z12:12 t da-1) and water levels (I50: 

0.50, I75: 0.75 and I100:1.00) on yield components and net return of beans were evaluated under arid conditions in Karapınar Konya, Turkey, in 2011 

and 2012. The experiment was conducted in a split-plot design with three replications. The results showed that in each, doses of zeolite together 

with with changes in the rate of irrigation efficiency affected yield and yield components. Water use efficiency (WUE) was affected by zeolite and 

irrigation treatments. The highest yields, 477.78 and 411.41 kg da-1 respectively, were obtained from Z9I100 application in both years. In the 

experimental years, water consumptions during the same treatment were determined as 451 and 468 mm, respectively. According to the 

calculation and evaluation, the maximum net income was affected from zeolite and irrigation treatments.   

Key words: bean, zeolite, water efficiency, yield components, net return 
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ANKARA İLİ YENİMAHALLE VE POLATLI İLÇELERİNDE ARAZİ KULLANIMINDA  

DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ 

Fatma DEDEOĞLU1  Şeydagül ÖZDEMİR2  Metin AYDOĞDU3  Ali MERMER4 

ÖZET 

Bu çalışma tarım arazilerindeki değişimi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri kullanılarak tespit etmek amacıyla 

Ankara ili Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde yürütülmüştür. 2000 yılı başlangıç kabul edilerek, 2000-2005, 2005-2010 ve 2000-2010 yılları 

arasındaki arazi kullanımındaki değişiklikler tespit edilmiştir.  

Bu amaçla, 2000 yılına ait Landsat-5, 2005 yılına ait İkonos ve 2010 yılına ait Spot uydu görüntüleri kullanılmıştır. Arşivimizde bulunan 

1/25.000’ lik topoğrafik haritalar ve toprak haritaları kullanılmıştır. Ayrıca yer doğrulama çalışmalarında kullanılmak üzere araziden toplanan GPS 

verilerinden de faydalanılmıştır. Proje alanına ait Corine arazi örtüsü sınıfları başlangıçta 26 sınıf iken, bütünleştirilmiş kodlama sistemi ile 8 sınıf 

olarak yeniden kodlanmıştır (Yerleşim, Mera, Orman, Su Yüzeyi, Tarla, Endüstri, Çıplak Alan, Maden). ArcGIS Map 10.0 yazılımı kullanılarak uydu 

görüntüleri üzerinden arazi sınıfları sayısallaştırılmış ve oluşturulan her bir arazi sınıfına farklı bir kod numarası (1-2-3-4-5-6-7-8) verilerek veri 

tabanına işlenmiştir.  Elde edilen üç farklı yıla ait veri katmanları  çakıştırılarak (OVERLAY) yıllar arasındaki değişim tespit edilmiştir. 

Yenimahalle ilçesi 2000-2010 yılı arazi sınıfları arasındaki % değişim oranlarına bakıldığında; en fazla değişim, mera alanlarında azalma 

(%11,04)  şeklinde ortaya çıkmış, yerleşim alanlarında artış (% 6,47), endüstri alanlarında artış (%3,10), tarım arazilerinde artış (% 0,24), orman 

alanlarında artış (% 0,83), çıplak alanlarda artış (% 0,41) görülmüştür. Genel olarak toplam proje alanı (52.214 ha.)  içerisinde değişmeden kalan 

alan 33.564 ha. (%64,28), değişen alan 18.649 ha. (% 35,72) olmuştur. 

Polatlı ilçesi 2000-2010 yılı arazi sınıfları arasındaki  %  değişim oranlarına bakıldığında;  en fazla değişimin mera alanlarında azalma (% 

5.36)  şeklinde ortaya çıkmış, tarım alanlarında artış (%2.47), yerleşim alanlarında artış (%1.49), orman alanlarında artış (%0,67), endüstri alanlarında 

artış (% 0,5), çıplak alanlarda artış (% 0,21) görülmüştür. Genel olarak toplam proje alanı (353.644,22 ha.) içerisinde değişmeden kalan alan, 

260.128,67 ha. (%73,55), değişen alan 93.515,53 ha. (% 26,45) olmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Tarım Arazileri,  Kentleşme, Değişim Analizi, CBS 

DETERMINING LAND USE CHANGES IN YENIMAHALLE AND POLATLI DISTRICTS OF 

ANKARA 

ABSTRACT 

This study is carried out to determine land use changes by Geographic Information Systems and Remote sensing methods in 

Yenimahalle district of Ankara province. Changes in land use were identified between 2000-2005 and 2000-2010. 

For the study Landsat-5 image of year 2000, Ikonos image of year 2005, and SPOT image of year 2010 were used. 1:25000 scale topo 

maps and soil maps, and CORINE land use data were also used. GPS data collected from field were used for ground truth studies. Land use classes 

of Corine database were combined into 8 classes as urban, rangeland, forest, water body, agricultural land, industry, barren land, and mining area. 

Manuel digitizing were done on satellite images of year 2000, 2005 and 2010 to create poligons of above land use classes. One kod number(1-2-

3-4-5-6-7-8) was assigned to each land use classes. Overlay anaysis was done among the land use layers representing each year to analyse land 

use changes by using ArcGIS Arc Map 10.0 software. 

Changes in land use classes of Yenimahalle between years 2000 and 2010 were as follows; The highest changes were in rangeland 

class as 11.04% decline, then urban area as 6.47% increase and industrial areas as % 3.10 increase. There were slightly increase in agricultural 

lands (% 0,24), forest lands (% 0,83) and barren lands (% 0,41). In the project area (52.214 ha), no change in land use were detected in the 33.564 

ha (% 64,28) area, on the other hand land use change was detected on the reamining 18.649 ha (% 35,72) of project area.  

Changes in land use classes of Polatlı between years 2000 and 2010 were as follows; The highest change was in rangeland class as 

5.36 % decline, then increase in urban areas (1.49 % ),  agricultural lands (2.47 %), industrial areas (0.5 %), forest lands (0,67 %), and barren lands 

(0,21 %). In the whole project area (353 644 ha), no change in land use were detected in the 260 128,67 ha (% 64,28) area, on the other hand land 

use change was detected on the remaining 93.515,53 ha. (% 26,45) of project area.  

Keywords: Agricultural Lands, Urbanization, Change Detection, GIS 
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BİLGİ EDİNME, BİLİM ÜRETME VE TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜRMEDE YENİ BİR 

YAKLAŞIM 

Kenan PEKER1  Arzu KAN1  Mustafa KAN 2 

ÖZET 

Doğal kaynaklar denildiği zaman yerüstü ve yeraltı kaynakları, iklim ve biyolojik güç anlaşılmaktadır. Türkiye’de toprak ve su 

kaynaklarının korunması ile başlayan araştırmalar, günümüzde iklim ve biyolojik güç konularının ilaveleri ile devam etmektedir. Bu konuda Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma İstasyonlarının başarılı çalışmaları önem arz etmektedir. Toprak ve su kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı için araştırmalar farklı özellikteki kaynak ve yöreler itibariyle girdi-çıktı analizleri boyutlarında çevreye 

duyarlılık esasında devam etmektedir. İklim değişimi ilave edildiğinde araştırmalar sistem ve sistem mühendisliği boyutuna taşınmaktadır.  

Bu çalışmada doğal kaynaklar konusundaki Ar-Ge, inovasyon ve eko inovasyon faaliyetlerinin bütünler ve disiplinler arası bir yaklaşımla 

yürütülmesi stratejik yönetim anlayışı ile ele alınmaktadır. Bunun için Tarımsal Araştırma İstasyonları tarafından uygulanabilecek System Research 

Education and Reverse Engineering (SRER) yönteminin esasları ve uygulama usulleri ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimler: Doğal Kaynaklar, Bilgi, Bilim, Teknoloji, İşletmecilik, SRER 

A NEW APPROACH FOR KNOWLEDGE LOADING, SCIENCE PRODUCTION AND 

TRANSFORMING INTO TECHNOLOGY   

ABSTRACT 

Natural resources basically contents land, climate, and biological power. The researches on soil and water conservation have been 

carried out by adding climate changes and biological power of plant and animal. Ministry of Food, Agriculture and Livestock especially Agricultural 

Research Stations in Turkey mainly focus on the researches on natural resources for sustainable use. The researches continue based on input-

output analyses with respect to environmental friendly production concerning on different resources in different region of Turkey. Currently, the 

researches on natural resources continue towards life cycle system, and system engineering with adding climate changes to the natural 

resources.   

The overall study objective is to design the steps of knowledge loading, science production, and transforming into technology on the 

way of research and development, innovation, and eco-innovation with strategic management approach as System Research Education and 

Reverse Engineering (SRER) method.     

Key words; Natural Resources, Science, Technology, Management, SRER    
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SU KABI 

Hüseyin Tahir GÜVERCİN1 

ÖZET 

Su Kabı tekniğinin amacı; su hasadının metodu olan, suyun toplanması, depolanması ve kullanılmasını birleştirmek ve kolaylaştırmaktır. 

Su hasadı yönteminde su toplama yüzeyinden toplanan yağmur suyu depolama alanına yönlendirilmektedir. Depolanan su hedef alana 

taşınmaktadır. Depolama alanı için rezervuar yok ise yağmur suyu direkt toprakta depolanıyor ise toprağın su tutma kapasitesinin üzerindeki su 

miktarı derinlere çökelmektedir. Su Kabı Tekniği su hasadı yönteminin adımlarını birleştirmekte ve kolaylaştırmaktadır. Örnek olarak 150 litre 

plastik kabın içerisine kum doldurulmaktadır. Kap etkili kök derinliğinin de altına gömülmektedir. Böylece su kabı tekniği uygulanmış olur.  

Yağışlarla ya da sulama ile toprakta biriken su miktarı, toprağın su tutma kapasitesinin üzerine çıktığında derinlere çökelmektedir. Üzerinde suya 

doymuş topraktan derinlere çökelen suyu kum dolu kap tuzaklamaktadır. Yaklaşık olarak 1/3 miktarında boşluk bulunan kum dolu kap, derinlere 

çökelen suyu tuzaklamaktadır. Su kabı tekniği; Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan bölgelerde toprağın su tutma kapasitesini 

artırmaktadır. Kumlu yapıdaki toprak tipinde toprağın su tutma kapasitesini artırırken, daha ağır toprak tiplerinde, toprağın kabarmasını 

sağlamaktadır. Killi, kireçli toprak tiplerinde, yağışlar ve sulama ile birlikte toprak parçacıkları daha sıkılaşmakta, sıkışmaktadır. Böylece toprak 

işleme tekniklerine başvurulması gerekir. Su kabı tekniğinde ise üzerindeki toprak suya doyduktan sonra, daha derinlere çökelen su, su kabı 

tarafından tuzaklanırken, su kabının içindeki hava, suya doymuş olan toprağa çıkmak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda hava cebi olan su 

kabından çıkan hava, suya doymuş olan toprağa enjekte olduğundan toprağın kabarmasını sağlamaktadır, daha isabetli bir ifade ile toprağın 

sıkışmasını önlemektedir. Türk Patent Enstitüsüne Başvuru tarihi 08.07.2010, başvuru adı Su Kabı, başvuru numarası 2010/05567 olmak üzere 

patent başvurusunda bulundum. Araştırma raporu geldi. Teknik bütünüyle ve tam olarak bu amaçlar için kullanılmamıştır. Uluslararası araştırma 

raporunun vermiş olduğu tarım edebiyatı taraması da bu yöndedir. Yaptığım saha çalışmaları ile su kabı tekniğinin bir sulama yöntemi olmadığını, 

toprağın nemini koruduğunu, sulama için birim alana kullanılan su miktarını önemli ölçüde azalttığını tespit ettim. Su Kabı bu yönüyle de su ve 

enerji verimli bir yöntemdir. Bireysel saha çalışmalarım uzman olmadığım için metodik ve bilimsel olmayabilir. Eksik ve hatalı olabilir. Kısmen 

bilimsel ve ağırlıklı olarak sanat yapısı olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak toprağın nemini kaybetmesini önleyen teknikler; malçlama,  toprak 

işlemesiz tarım, toprağa ponza taşı ya da su tutucu polimerlerin eklenmesi olarak bilinmektedir. Bu yöntemlerle birlikte ve bu yöntemler 

dışlanmadan, su kabı tekniği kullanılacak olursa etkin bir su koruma yöntemi elde edilmiş olmaktadır. Herhangi bir sulama, su tutma veya drenaj 

tekniği gibi, su kabı yönteminin de doğru koşullar altında uygulanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Su Hasadı, Su Koruma, Su Tutma, Toprak Nemi, Enerji Verimliliği, Su Kabı. 

 

WATER RECEPTACLE 

ABSTRACT 

The objective of Water Receptacle technique, a water harvesting method, is to combine and facilitate collection, storage and usage of 

water. In water harvesting method, rainwater that is collected in the water collection surface is directed to the storage area. Stored water is carried 

to the target area. If there is no reservoir available for storage area purposes and if rainwater is stored directly on the ground, water that exceeds 

the water retention capacity of soil settles in depths. Water Receptacle Technique combines and facilitates the steps of water harvesting method. 

For example, sand is filled into a 150 litre plastic receptacle. The receptacle sinks below the effective root zone depth. Thus, water receptacle 

technique shall be performed. In case the amount of water that is accumulated on the ground as a result of precipitation or irrigation exceeds 

water retention capacity of soil, it settles in depths. The receptacle filled with sand traps the water that settles in depths from waterlogged ground. 

The receptacle filled with sand which has a gap in the amount approximately 1/3 of receptacle traps the water that settles in depths. Water 

receptacle technique increases the water retention capacity of soil in regions where winters are cold and rainy and where summers are hot and 

arid. It increases the water retention capacity of soil that has a sandy character, and it ensures that the soil swells in heavier soil types. As a result 

of precipitation and irrigation, soil particles become tighter in clayed and calcareous soil types. Thus, it is necessary to apply to soil tillage 

techniques. In the water receptacle technique, after the water at the top is saturated with water, water that is settled in even deeper levels is 

trapped by the water receptacle, and the air in the water receptacle is obliged to come out to the waterlogged soil. In the meantime, air that 

comes out of the water receptacle with air pocket ensures the soil to swell since it is injected to the waterlogged soil, i.e. it prevents the soil from 

being cramped. I applied to the Turkish Patent Institute for a patent on 08.07.2010, with an application titled Water Receptacle, application 

number: 2010/05567. I received the research report. Technique is not use integrally and completely for these purposes. Agricultural literature 

survey provided by the international research report is also in this direction. As a result of the site studies that I performed, I determined that Water 

Receptacle technique is not an irrigation method, and that it preserves the humidity of soil, and that it decreases the amount of water used per 

unit area for irrigation purposes significantly. Water Receptacle is a water and energy efficient method from this perspective as well. Site studies 

that I performed personally may not be methodical and scientific since I am not a specialist. They may be defective and erroneous. They must be 

assessed as partially scientific and mainly as an engineering structure. Consequently, techniques that prevent soil from losing its humidity are 

known as mulching, no-tillage farming, and addition of pumice stone or water-retaining polymers into the soil. If we use water receptacle 

technique with these methods and without excluding these methods, an effective water conservation method shall be obtained. As in the case of 

any other irrigation, water retention or drainage technique, water receptacle method must also be performed under suitable conditions.  

Key Words: Water Harvesting, Water Conservation, Water Retention, Soil Humidity, Energy Efficiency, Water Receptacle. 
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STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ EVAPOTRANSPİRASYON İNDİSİ (SPEI) İLE TOKAT 

İLİNİN KURAKLIK ANALİZİ 

Kadri YÜREKLİ1         Ali ÜNLÜKARA2 

ÖZET 

Sıcaklık artışları kuraklık şiddetini belirgin şekilde artırmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle geçtiğimiz yüz yılda hava sıcaklıkları artmış ve 

önümüzdeki 100 yıl içerisinde dünya ortalama sıcaklığının 3-5°C daha artacağı ileri sürülmektedir. Yalnızca yağışı dikkate alan kuraklık indislerinin 

artan küresel ısınmanın kuraklık üzerine etkilerini yansıtması söz konusu değildir. Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndisi (SPEI) hava 

sıcaklığı, güneş radyasyonu, hava nemi, rüzgar hızı ve yağışı dikkate aldığı için küresel ısınma nedeniyle meydan gelebilecek değişimleri yansıtma 

potansiyeline sahip olduğu gibi farklı zaman ölçekleri için kuraklık indisi sağlama üstünlüğüne de sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada Orta Karadeniz 

Bölgesi içinde yer alan Tokat ili için SPEI indisi elde edilmiştir. Sonra hava sıcaklığının 100 yıllık dönemde 5 C artacağı farz edilerek yeniden SPEI 

indisi belirlenmiş ve her iki indis arasındaki fark saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre SPEI indisinin küresel ısınma nedeniyle kuraklık şiddetinde 

meydana gelen değişimi yansıttığı görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Referans bitki su tüketimi, FAO56 Penman-Monteith, standartlaştırılmış yağış evapotranspirasyon İndisi  

ANALYZING DROUGHT OF TOKAT PROVINCE BY USING  STANDARDIZED 

PRECIPITATION EVAPOTRANSPIRATION INDEX (SPEI) 

ABSTRACT 

Severity of the drought will significantly increase with increasing temperature. The earth’s surface weather temperature was increased 

due to global warming and a 3-5 °C temperature increase are projected in the next 100 years. The drought indices considered only precipitations 

are not able to reflect the effects of global warming on drought. Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) have a potential to 

reflect the global warming effects because the SPEI considers temperature, solar radiation, humidity, wind speed and precipitation. Additionally, 

SPEI has an advantage of being obtained for multi time scales. For this reason, SPEI indices for Tokat province in Middle Blacksea Region were 

determined. Then a-5°C possible temperature increase was supposed and SPEI indices for these provinces were again determined and the 

differences between SPEI indices were obtained. According to the results, it was showed that SPEI is able to reflect the differences in severity of 

drought because of the global warming.  

Key Words: Reference evapotranspiration, FAO56 Penman-Monteith, standardized precipitation evapotranspiration index 

GİRİŞ 

Son zamanlarda gerek ülkemiz gerekse dünya gündemini oldukça meşgul eden küresel ısınmanın ülkemizi 

de kuraklık anlamında önemli oranda etkileyeceği ön görülmektedir. Özellikle Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin ciddi anlamda yağış eksikliği yaşayacağı tahmin edilmektedir. Zaten adı geçen bölgelerin geçmiş 

yıllardaki yıllık yağış ortalamalarına bakıldığında oldukça düşük değerlere sahip olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile bu 

bölgelerin var olan kurak doğal bir iklim yapısına sahip olmasının yanında birde küresel ısınma tehdidi, hem tarımsal 

üretim hem de diğer ihtiyaçlar için gerekli olan su talebinin karşılanması anlamında önemli sorun oluşturacaktır. Bu 

bölgelerde yapılan ya da yapılması düşünülen su ile ilgili hidrolik yapıların kendinden beklenilen işlevi yerine 

getirmesi için bu yapıların iyi bir şekilde projelendirilmeleri ve işletilmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle 

buralarda inşa edilen su ile ilgili yapıların doğru bir şekilde işletimleri, bu yapıları besleyen ana kaynak olan yağışların 

zaman içindeki değişimlerinin incelenmesi gerekmektedir.  

Kuraklık, iklim değişiminin bir sonucu olarak, gerek insanoğlu gerekse ekosistem için en ciddi 

problemlerden biri olarak gözükmektedir. Kuraklık, taşkın ve fırtına gibi ani olarak ortaya çıkmamasına rağmen, diğer 

doğal afetlerden daha fazla insanı tehdit eden ve yıllık genel zararı ortalama olarak 8–10 milyar doları bulan 

dünyanın en yüksek maliyetli afetlerindendir (Wilhite, 2000). Su kaynaklarının kısıtlı oluşuna karşın,  hızlı nüfus artışı 

ve bunun bir sonucu olarak da suya olan talepteki artış, kuraklığın etkisini daha da artırmaktadır. Kuraklık,  su 

kaynaklarını besleyen yağışlardaki önemli düşmelerin olduğu dönemler olarak tanımlanmaktadır. Ancak kuraklık 

etkisi bakımından tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklık olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan sınıflandırmalara 

bakıldığında kuraklığın asıl nedeninin, yağışların normalin altında meydana gelmesinden kaynaklandığı 

gözükmektedir. Bu nedenle tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklıkların birbirinden bağımsız olarak meydana 

geldiğini söylemek mümkün olmamaktadır. 
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Kuraklığın çoklu zaman ölçekli bir olay olduğu konuyla ilgili araştırıcılar tarafından kabul edilmektedir. Bu 

yapısı ile suyun kıt olduğu zaman aralığına göre etkilenen alan (tarım, yüzey suları, yeraltı suları ve çevre gibi) üzerine 

yorum yapabilmek mümkün olmaktadır. Kuraklığın etkilediği doğal kaynakların izlenmesi ve yönetiminde kullanılan 

indisler özel zaman ölçekleriyle ilişkilendirilmektedir. Son zamanlarda bu özelliğinden dolayı Normalleştirilmiş Yağış 

İndeksi (SPI) yaygın olarak kullanılmaktadır. Edwards and McKee (1997) ve Redmond (2000) de SPI yönteminin 

zaman ölçeğinde geniş bir uygulamaya imkan verdiğini, kuraklığın kısa ve uzun dönemli takiplerinde daha esnek bir 

yapıya sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ancak SPI, yağış değişkenliğin sıcaklık ve potansiyel evapotranspirasyondan 

daha fazla olduğu ve bu değişkenlerin zaman içinde durağan olduğu kabul edilerek geliştirilmiştir.  Vicente-Serrano 

et al. (2010) de kurak şartlar üzerine sıcaklığın önemli etkisinin sistematik şekilde ihmal edilmesine karşı uyarılarda 

bulunmuş, evapotranspirasyon nedeniyle su tüketiminde artışlar ile birlikte sıcaklık artışlarının kurak şartlar için 

dramatik sonuçlara sahip olacağını bildirmiştir.  

Bu çalışmada ülkemizin İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasındaki geçit kuşağında bulunan Tokat ili 

merkezindeki kuraklığı, Vicente-Serrano et al. (2010) tarafından geliştirilen Normalleştirilmiş Yağış 

Evapotranspirasyon İndisi (SPEI) ile analiz etmek amaçlanmıştır. Burada kullanılacak olan SPEI indisi yapısı itibariyle 

SPI indisi ile oldukça benzer olup,  farkı ise hesaplamalarda evapotranspirasyonunda dikkate alınmasıdır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma artan küresel ısınma nedeniyle kuraklık şiddetinde meydana gelebilecek değişimlerin 

yansımasını ortaya konulabilmesinde SPEI indisinin kullanılabilirliği üzerine yapılmıştır.  Bu amaçla SPEI indisi Tokat ili 

için hesaplanmıştır. Söz konusu indis 6, 12, 24 ve 48 aylık zaman periyotları için 1984-2010 yılları arası 27 yıllık 

meteoroloji verileri kullanılarak elde edilmiştir. Çeşitli iklim modelleri sonuçlarına göre önümüzdeki 100 yıllık dönem 

sonunda artan atmosferik sera gazlarının etkisi nedeniyle dünya ortalama sıcaklığının 3-5 C artacağı belirtilmektedir 

(Ahrens, 2009). Çalışmada gelecek 100 yılda sıcaklığın 5 C artacağı kabulüyle bu artışın kuraklığa yansıyıp 

yansımadığını görebilmek için Tokat ili sıcaklık verileri 27 yıllık dönem için Senaryoda 1.35 C tedricen artırılmıştır. 

Her yıla düşen sıcaklık artış oranının aylara paylaştırılmasında her bir ayın yıllık sıcaklık toplamına göre oranı dikkate 

alınmıştır (Yürekli ve Ünlükara, 2013).  

Referans bitki su tüketimi (ETo) hesaplanmasında Tokat ili 1984-2010 yılları arası Tokat merkez Meteoroloji 

istasyonunda kaydedilen meteorolojik verilerden aylık ortalamalar şeklinde maksimum ve minimum sıcaklıklar, 

maksimum ve minimum bağıl nem değerleri, güneş radyasyonu ve rüzgâr hızı verileri kullanılmıştır. Tokat merkez 

Meteoroloji istasyon rasat parkı rakımı dikkate alınarak hesaplanan hava basıncı değeri ETo tahminlerinde göz önüne 

alınmıştır. Atmosferin buharlaşma talebini gösteren referans bitki su tüketimi (ETo), Allen et al. (1998)’de belirtilen 

yöntemler takip edilerek aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır: 
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Eşitlikte; 

ETo : Referans evapotranspirasyon (mm gün-1), 

Rn : Bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ m-2 gün-1), 

G : Toprak ısı akış yoğunluğu (MJ m-2 gün-1), 

T : 2 m yükseklikte ortalama günlük hava sıcaklığı (C),  

U2 : 2 m yükseklikte rüzgar hızı (m s-1), 

es : Doygun buhar basıncı (kPa), 

ea : Gerçek buhar basıncı (kPa), 

es-ea : Doygun buhar basıncı açığı (kPa), 

 : Buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa C-1),  

 : Psikrometrik sabit (kPa C-1). 

ETo hesaplamalarında Microsoft Office Excel 2010 programı kullanılmıştır. Eşitlik 2’de aylık yağışlar ile ETo 

arasındaki fark alınarak Di serileri hesaplanır. SPEI serilerini elde etmek için Di serilerine en iyi uyum gösteren dağılım 

saptanır. Vicente-Serrano et al. (2010) da Di serilerine en iyi uyan dağılımın log-logistik dağılımı olduğunu belirtmiştir. 

 

iii ETPD 0                                                                                                                (2)       
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Log-logistik dağılımının kümülatif dağılım fonksiyonu Eşitlik 3’te verilmiştir (Öztekin, 2006). İlişkide “ε”, “α” 

ve “k” parametreleri sırasıyla konum, ölçek ve şekil parametrelerini göstermektedir.  Log-logistik dağılımının 

parametreleri Hosking and Wallis (1997) de verilen l-moment yaklaşımına göre saptanmıştır. Farklı zaman dilimleri 

için elde edilen Di değerlerinin log-logistik dağılımından olasılıkları saptanmış ve bu olasılıkların standart normal 

dağılımdaki karşılığı olan z-değerleri (SPEI) belirlenmiştir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada, 6, 12, 24 ve 48 aylık zaman periyotları için SPEI indisleri hesap edilmiştir. Elde dilen SPEI 

indislerinin zamana bağlı değişimlerinin grafikleri sırasıyla Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 1. Tokat ili için 6, 12, 24 ve 48 aylık sürelerdeki SPEI değişimi  

 

Tokat ili için 6, 12, 24 ve 48 aylık sürelerdeki SPEI grafiklerinden 1994 ile 2009 yılları arasında önemli 

kuraklıklar yaşandığı görülmektedir. Bu durum özellikle 24 ve 48 aylık süreler için elde dilen grafiklerden daha açık 

şekilde gözükmektedir. Bu grafiklerden kuraklığın şiddet ve süresinin daha uzun olduğu gözlenmektedir. Ancak yine 

grafikler 2009 yılından itibaren daha ıslak bir dönemin hakim olduğunu göstermektedir. Ancak 2010 yılından sonraki 

yıllar için veri mevcut olmadığından bu yıllar hakkında bir şey söylemek mümkün olmamaktadır. SPEI -6 ve 12 

grafiklerinde kuraklıkların daha sık aralıklarla yaşandığı ancak daha kısa süre devam ettiği görülmektedir. Özellikle bu 

durum 6 aylık süre için elde edilen grafikten daha açık bir şekilde belli olmaktadır.  
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Küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 100 yıl içerisinde dünya ortalama sıcaklığının 3-5C artacağını çeşitli 

çalışmalar ön görmektedir. Bu anlamda bu çalışmada ETo hesaplanırken sıcaklığın 5 C artacağı varsayılmış ve 

yukarıdaki zaman süreleri için SPEI indisleri bu senaryoya göre saptanarak Tokat ilinde kuraklığın nasıl olacağı 

saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bahse konu senaryoya göre elde edilen SPEI grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. 

Tahmini senaryoya göre elde edilen SPEI grafikleri gerçek veriye göre elde edilen SPEI grafiklerinden önemli 

derecede farklılık göstermemiştir. Gerçek veriden elde edilen SPEI grafikleri ile kabul edilen senaryoya göre elde 

edilen SPEI grafiklerinde kuraklıkların süresi ve şiddeti önemli ölçüde değişiklik göstermemiştir. 

Gerçek veriden elde edilen SPEI-6, 12, 24 ve 48 indisleri ile dünya ortalama sıcaklığının 5 C artacağı 

varsayımına göre hesaplanan SPEI-6, 12, 24 ve 48 indislerinin farklarının grafikleri Şekil 3’te verilmiştir. Şekilden 

2000’li yıllardan sonra Tokat ilinde sıcaklığın gelecek 100 yıl içinde 5C derece artması halinde ilde kuraklığa doğru 

bir gidişin olduğu gözükmektedir.   

 

 

 

 

Şekil 2. Tokat ilinde gelecek 100 yılda 5 C sıcaklık artışı için elde edilen 6, 12, 24 ve 48 aylık sürelerdeki SPEI değişimi  

Araştırmada göz önüne alınan çalışma süresi (1984-2010) üç farklı döneme (Dönem-I, 1984-1993; Dönem-

II, 1994-2003; Dönem-III, 2004-2010) ayrılarak her dönem için SPEI-6, 12, 24 ve 48 aylık sürelerdeki kurak ve ıslak 

sürelerin oluşma frekansı hesaplanmış ve frekanslar Çizelge-1 de verilmiştir. Frekanslar, N/M oranına göre 

saptanmıştır. Burada “N”, SPEI değeri <0 olan ayların sayısı, “M” ise her dönemdeki ayların toplam sayısıdır. Çizelge 

incelendiğinde gerek gerçek veri gerekse 5C derece sıcaklık artışı durumunda hesaplanan SPEI değerlerine göre 

kurak olma frekansı Dönem II’de en fazla olurken, en az kurak olma frekansı Dönem I’de meydana gelmiştir.  Dönem 

I’de SPEI serilerinin hesaplanmasında göz önüne alınan sürelerin (6, 12, 24 ve 48 aylık süreler) artışında kurak olma 

frekansı önemli ölçüde azalmış (%45.5’den %12.5’e düşmüş). Halbuki Dönem II ve Dönem III de bu durumum tersi 

meydana gelmiştir. Bu çalışmada üretilen senaryoya göre (5C derece sıcaklık artışı) sadece Dönem II ve III de 48 

aylık süre için elde edilen SPEI serilene göre kurak olma frekansları artmış diğer süreler ve dönemler için bir değişiklik 

olmamıştır.  
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Şekil 3. Gerçek veri ile Senaryoya göre elde edilen SPEI farkları 

Çizelge 1. Üç dönem için kuraklık frekansları Dönem-I, 1984-1993; Dönem-II, 1994 2003; Dönem-III, 2004-2010) 

SPEI 
Gerçek Veri 5 C sıcaklık Artışlı Veri 

Dönem-I Dönem-II Dönem-III Dönem-I Dönem-II Dönem-III 

6 0.475 0.525 0.519 0.475 0.525 0.519 

12 0.333 0.700 0.521 0.333 0.700 0.521 

24 0.250 0.717 0.492 0.250 0.717 0.492 

48 0.125 0.825 0.649 0.125 0.833 0.676 

SONUÇ 

Araştırmada ortaya çıkan sonuç, özellikle kullanılabilir su potansiyelimizin %75’inin tarım sektöründe 

kullanıldığı düşünüldüğünde gıda ihtiyacımızın karşılanmasında önemli problemler doğuracağını göstermektedir. Bu 

durumda gıda ihtiyacının karşılanmasında büyük oranda kendine yeter ülke konumunda olan ülkemizin dışa 

bağımlılığının artacağı dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması gerekecektir. Bu çalışma diğer illerimizde de 

kuraklık anlamında gelecekte yaşanabilecek sorunların tespitinde ışık tutacaktır.  

KAYNAKLAR 

Ahrens, C.D., 2009. Meteorology Today. An Introduction to Weather, Climate and The Environment. Brooks/Cole Cengage 

Learning, ninth edition, USA, 549 p. 

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes D., Smith, M., 1998. Crop Evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements): FAO 

Irrigation and Drainage Paper No. 56. 

Edwards, D.C., McKee, T.B., 1997. Charesteristics of 20th century drought in the United States at multiple time scales. Climo 

Report 97-2, Dept. of Atmos. Sci., CSU, Fort Collins, CO, May, 155 pp. 

McKee, T.B., Doeskin, N.J., Kleist, J., 1995. Drought Monitoring with Multiple Time Scales. Proc. 9th Conf. on Applied Climatology, 

American Meteorological Society, pp. 233-236, January 15-20, Boston, Massachusetts. 

Öztekin, T. 2006. A Model for Estimating the Parameters of Continuous Distributios. Ümit Ofset matbaacılık, Ankara-Turkey. 

Redmond, K.T., 2000. Integrated climate monitoring for drought detecting. in Drought: in: Drought, A Global Assessment. Edited 

Wilhite, D.A. Publ. By Routledge,145-158. 

Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., López-Moreno, J.I., 2010. A Multi-scalar drought index sensitive to global warming: The 

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index – SPEI. Journal of Climate 23 (7):1696-1718. 

Yürekli, K., Ünlükara, A., 2013. Küresel Isınmanın Kuraklığa Etkilerinin Değerlendirilmesinde SPI ve SPEI İndislerinin Karşılaştırılması. 

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, Cilt I, Sayfa: 225-233, 22-24 Mart, Bursa-Türkiye. 

Wilhite, D.A., 2000. Drought as a natural hazards: concept and definition. in: Drought, A Global Assessment. Edited Wilhite, D.A. 

Publ. By Routledge, 3-18. 

-0,030

-0,015

0,000

0,015

0,030

1984 1989 1994 1999 2004 2009

Fark-12

-0,040

-0,020

0,000

0,020

0,040

1984 1989 1994 1999 2004 2009

Fark-24

-0,050

-0,030

-0,010

0,010

0,030

0,050

1984 1989 1994 1999 2004

Fark-48



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

516 
 

HAYMANA ÇATALKAYA DERESİ HAVZASINDA FARKLI İNDEKSLER İLE KURAKLIK 

ANALİZİ 

Dr. İnci TEKELİ1  Oğuz DEMİRKIRAN2 

ÖZET 

Bu çalışmada Sakarya havzasında yer alan Çatalkaya alt havzasında,  1994-2010 yıllarına ait aylık toplam yağış, ortalama akım ve 

ortalama yüzey sıcaklık verileri kullanılarak kuraklık analizleri yapılmıştır. Yağış analizinde Normalleştirilmiş Yağış İndeksi, akım analizinde 

Normalleştirilmiş Akım İndeksi baz olarak alınmış ve analizler Yüzey Nem İndeksi ile tamamlanmıştır. Değerlendirme yapılırken farklı indeks 

değerlerinden farklı sonuçlara ulaşıldığı tespit edildiğinden, oluşturulan üç adet indeks temel bileşenler analizi yönteminden elde edilen katsayılar 

ile Bütünleştirilmiş Kuraklık İndeksi (Aggregated Drought Index) olarak ifade edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde bütünleştirilmiş indeks ile 

ülkede görülen kuraklık olayları arasında yakın bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çatalkaya havzasında yapılan bu çalışma kuraklık planlaması ve 

yönetimi açısından önem arz etmekte olup, kuraklık yönetimine yönelik oluşturulacak karar destek sistemlerinde altlık olarak kullanılabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık İndeksi, Çatalkaya Havzası, Hidroloji,  

ABSTRACT 

ANALYSIS OF DROUGHT  WITH DİFFERENT INDEX  IN HAYMANA CATALKAYA 

CREEK BASIN 

In this sudy, the existing drought conditions  of 1994-2010  years for Çatalkaya Creek  Basin which is the sub basin of the Sakarya  

Basin by using the monthly precipitation, discharge and air temperature data.  The Standardized Precipitation Index isused in the analysis of 

precipitation, Standardized Runoff Index is used for the analysis of discharge and analysis was finalized with the Standardized Potential 

Evapotranspiration Index. All of the indexes define the drought in different categories, so the Aggregated Drought Index is used in order to 

combine these indexes in one index by the Principal Component Analysis. The analysis showed that there is a relation between the drought 

events and Aggregated Drought Index. This study performed in Çatalkaya Creek Basin is very important for the drought planning and 

management and can be used as a tool for decision support systems. 

Keywords: Drought; Index; Catalkaya Basin; Hydrology 

1. GİRİŞ 

Kuraklık insanlığın tarihi kadar eski bir kavramdır. Uygarlıkların oluşmasında ve tarihin şekillenmesinde etkili 

olduğu bilinmektedir. Bir bölgede, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan durum 

olarak tanımlayabileceğimiz bu kavram, 20. yüzyılda varlığını önemli derecelerde hissettiren iklim değişikliği olgusu 

ile daha da karmaşık bir hal almaktadır. Bilindiği gibi, 20. yüzyılda kaydedilen atmosferimizdeki sıcaklık artışı son 1000 

yılda meydana gelen artıştan daha fazladır ve bu artış artarak devam etmektedir. Atmosferdeki bu ısınma eğiliminin 

karşımıza daha çok buharlaşma ve sonrasında da, düzensiz yağışlar olarak karşımıza çıkması beklenmektedir. Dolayısı 

ile, bugün konuşulan iklim değişikliği senaryolarına göre, geçmişte yaşanmış ve bugün de yaşanması beklenen doğal 

kuraklık dönemlerine ek olarak, insanlık düzensiz yağışlar sebebi ile faydalı yağışların azalması ve dolayısı ile de 

dönemsel kuraklıklar yaşama riski ile karşı karşıyadır.  

Kuraklık genel olarak üç farklı şekilde incelenmekte olup, hidrolojik döngüdeki su sıkıntısına işaret 

etmektedir. Bu döngünün herhangi bir aşamasında meydana gelen problem bir sonraki aşamada karşımıza kuraklık 

olgusu olarak çıkmaktadır. Normal yağış değerlerinin altındaki miktar meteorolojik kuraklığa işaret ederken, yağış 

azalmasından kaynaklanan toprak nemindeki değişim tarımsal kuraklığa yol açabilmektedir. Aynı şekilde yağış 

azalması ve toprak nemine bağlı olarak havzada yağış-akım ilişkisinin değişimi hidrolojik kuraklığa neden 

olabilmektedir. Meteorolojik kuraklık bittikten sonra bile uzun süre hidrolojik kuraklık devam edebilmektedir.   

Kuraklığa ilişkin incelemelerin yapılması; hidrometeorolojik zaman serilerinin araştırılması, verilerin 

birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve kendi içlerindeki bağımlılıklarının ortaya konulması, özellikle su 

yapılarının planlanması ve işletimi ile tarımsal ve meteorolojik çalışmalar açısından son derece önemlidir. Kullanılabilir 

su kaynakları toprak nemi, yeraltı suyu, kar yükü, yüzey akış ve baraj depolamalarından oluşmaktadır. Bu kaynakların 

herhangi birinde oluşan azalma kuraklığın temel sebeplerini oluşturmaktadır Kuraklık ekonominin birçok sektörünü 

                                                           
 

1 Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanlığı.TAGEM. :itekeli@tagem.gov.tr. 
2. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. Ankara 
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etkileyen ve etkisini kuraklık yaşanan bölgelerin çok ötesine taşıyan bir yapıya sahiptir. Kuraklık, tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Kuraklıktan kaynaklanan zararlar dünyada her yıl 6-8 

milyar dolarlık bir zarara neden olmaktadır (Wilhite, 2000). 2007 yılında ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen 

kuraklık olaylarında da benzer zararlar oluştuğu görülmüştür (Anonim, 2013). Örneğin aynı yıl tarım sektöründe 

yaşanan kurak yıl nedeniyle buğday üretimi 17 tona kadar gerileyerek yıllık ortalamanın altında gerçekleşmiştir. 

Kuraklığın tespitinde çok çeşitli indeksler bulunmakta, bunlardan her biri farklı tipte kuraklığın tespitinde 

kullanılmaktadır (Heim, 2002; Keyantash and Dracup, 2002). Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (NYİ), Normalleştirilmiş 

Akım İndeksi (NAİ) ve Yüzey Nem İndeksi (YNİ) bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, tüm bu indekslerin  tek bir 

indeks ile ifade edildiği çalışmalar bulunmaktadır. Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi bunlardan en fazla kullanılanlardan 

biri olup, metodolojisindeki veri sayısı ve bu verilerin alan ölçümlerindeki sınırlamalar nedeniyle her yerde kolaylıkla 

uygulanamamaktadır. Daha sonra Keyantash ve Dracup (2002, 2004) meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklığı 

dikkate alan çok yönlü bir indeks olan Bütünleştirilmiş Kuraklık İndeksi (BKİ)’ni tanımlamışlardır. Bu çalışmada NYİ, 

NAİ ve YNİ ile farklı zaman aralıkları (aylık) için hesaplanmış ve Temel Bileşenler Analizi (TBA) sonucunda elde edilen 

katsayılar ile BKİ hesaplanmıştır 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Çalışma Alanı 

Çalışma, İç Anadolu Bölgesinde Sakarya havzasında Sakarya nehrinin 4. dereceden kolu üzerinde yer alan 

Çatalkaya Deresi havzasında yürütülmüştür. Havzaya düşen yağışlar çeşitli kotlara yerleştirilmiş 6 adet yağış 

istasyonu, akımı ise havza çıkışına inşa edilmiş üçgen savak ile saatlik zaman sürecinde devamlı olarak ölçülmüştür. 

Çatalkaya Deresi Havzası Ankara’nın güney batısında olup, Ankara-Haymana karayolunda Haymanaya 8 km 

uzaklıktadır. Havza UTM koordinatında 4365650 m ile 4371900 m kuzey enlemleri ve 461450 m ile 467350 m doğu 

boylamları arasında bulunmaktadır. Havza yağış alanı 18,7 km2’dir. Çalışma alanına ait drenaj ve bazı morfolojik veriler 

Çizelge 1’ de verilmiştir. Havza çıkış yerinin deniz seviyesine göre yükseltisi 1050 m metre, koordinatları ise 462000 

m kuzey enlemi  ve 4370650 m doğu boylamıdır (Şekil 1).  

Çizelge 1. Havza drenaj ve morfolojik özellikler 

Havza Alanı (A) 18.700 km2 

Havza çevre uzunluğu (P) 20.75 km 

Havza uzunluğu (LH) 5.50 km 

Havza genişliği (WH) 3.40 km 

Havza maksimum yüksekliği (hmax) 1422 m. 

Havza minimum yüksekliği (hmin) 1130 m. 

Havza röliyefi (r) 292 m. 

Havza nisbi röliyefi (rn)                                       1.41 
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Şekil 1. Çatalkaya  havzası  drenaj ağı ve ölçüm ağı haritası 

Çatalkaya deresi havzasında yağış ve akım hidrolojik verileri 17 yıllık (1994-2010) dönemde sürekli olarak 6 

adet yağış ölçer ve havza çıkışında yer alan 1 adet akım savağı ile ölçülmüştür (Şekil 1). Havzanın hakim arazi 

kullanım ve bitki örtüsü % 54.73 ile kuru tarım ve ikini sırada % 45.03 ile mera olarak Uzaktan algılama ve NDVI 

yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Havzada detaylı toprak edütlerine göre dokuz adet seri belirlenmiş ve topraklar 

genelde eğimli alanlarda sığ düz alanlarda derin killi ve silt-kil karışımı olarak sınıflandırılmıştır. Havza jeolojisi kumtaşı, 

marn ve kireçtaşı sedimanter birimlerinden oluşmaktadır.  

İklim değerlerine göre; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan İç Anadolu iklim özelliği gösteren 

havzanın uzun yıllık (1994-2010) yağış ortalaması 394.7 mm olarak belirlenmiştir. Yağışa karşılık gelen yüzey akış 

ortalaması 32.88 mm olmuştur.  En yağışlı yıl 593.5 mm olarak 2002 yılında, en az yağış ise 208.1 mm ile 2007 

yılında kaydedilmiştir Havzanın mevsimlere göre yağış dağılımı en fazla % 34.5 ile ilkbahar en az ise % 15.2 ile yaz 

döneminde görülmüştür. Havza yüzey akış katsayısı % 1.83 olup en fazla akım 2000 su yılında 81.32 mm olarak 

ölçülmüştür (Tekeli ve Demirkıran, 2012). 

2.2. Veri Analizi ve Metodoloji  

Çalışma için aylık havza sıcaklığı, yağış ve akım verileri kullanılmıştır. Yağış ve akım verileri havzada ölçülen 

hidrolojik veriler kullanılmış olup havzada yer alan kar ölçümleri de dahil edilmiştir. Sıcaklık analizleri için havzaya en 

yakın olan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üretilen veriler kullanılmıştır. Sıcaklık verileri bölgede 

yüksekliğe bağlı değişim hesapları kullanılarak Haymana’da yer alan çalışma alanına taşınmış ve YNİ hesabında 

kullanılmıştır. Bu çalışma için dört farklı indeks çalışması yapılmıştır. Bunlar sırasıyla NYİ, NAİ, YNİ ve BKİ ’dir.  Yağış, 

akım ve hava sıcaklığı verilerinden değişik zaman ölçeklerindeki (3, 6 ve 12 ay)   NYİ, NAİ ve YNİ hesaplanmıştır. NYİ, 

NAİ ve YNİ nin hesaplanmasında kullanılan metod aynı zamanda uzun dönem yağış,akım ve buharlaşma gibi verilerin 

değişiminin gözlenmesine imkan vermektedir. Örneğin yağışlardaki azalma kısa dönemde toprak neminde 

hissedilebilirken yüzey akım veya baraj, gölet gibi su depolama yapılarında daha uzun sürede hissedilmektedir.  
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2.2.1. Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (NYİ) Hesaplaması 

NYİ değeri yağış  değerinin toplam verinin ortalamasından çıkartılması ve sonucun tüm veri standart sapma 

değerine bölünmesi yolu ile hesap edilmektedir (Mckee ve ark., 1993). Mckee ve ark. (1993) yapmış oldukları çeşitli 

çalışmalarda yağış verilerinin normal dağılım fonksiyonu ile ifade edildiğini belirtmişlerdir. NYİ indeksi 1,3,6,9,12,24 ay 

gibi değişik zaman aralıkları için hesaplanabilmektedir. Mckee ve ark. (1993), çalışmasında kabul edildiği gibi çalışma 

alanında analizlerde kullanılan yağış verileri  normal dağılım verilerine çevrilmiş ve NYİ hesaplanmıştır. Mckee ve 

ark.(1993), kuraklık sınıflaması için NYİ değerine bağlı olarak bir sınıflama yapmışlar ve tanımlamalarda eksi olan NYİ 

değerinin kuraklığa işaret ettiğini belirtmişlerdir. Belirlenen kuraklık seviyeleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. NYİ metoduna göre indis değerleri 

NYİ Değeri Sınıflandırma 

0-0.99 Az kurak 

1.0-1.49 Orta Kurak 

1.5-1.99 Şiddetli kurak 

-2.00 Çok Şiddetli Kurak 

2.2.2. Normalleştirilmiş Akım İndeksinin  Hesaplanması 

NAİ hesaplamasında da NYİ hesaplamasında verilen metodoloji uygulanmıştır. NAİ değeri hidrolojik kuraklık 

tanımı için son derece önemli olup,  gölet ve barajların işletmesi, tarımsal sulama programlarının belirlenmesi ve su 

kalitesi değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. 

2.2.3. Yüzey Nem İndeksinin  Hesaplanması 

Potansiyel evapotranspirasyon (PET) hesaplanması yağış sıcaklık ve nem durumu gibi farklı faktörlerin bir 

arada kullanılması ile yapılabilmektedir. Aynı zamanda havza karakteristiklerinin evapotranspirasyon üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Potansiyel evapotranspirasyon durumu toprak nemi yani tarımsal kuraklık için belirleyici 

olabilmektedir. Ülkemizde toprak nem ölçümlerinin az ve küçük ölçekli çalışmalarla yapılması nedeniyle çalışma 

alanında bu veriye yönelik herhangi bir veri temin edilememiştir. Ancak (PET) Thornthwaite’in (1948) benzer 

çalışmalarda da yaygın olarak kullanılan formülü ile hesaplanabilmekte olup aşağıda verilmiştir. 

                          

 

                                                                                                                                (1) 

 = aylık ortalama sıcaklık 

  = yıllık sıcaklık indeksi 

                                                                                                                                 (2) 

 

 

Eşitlik (1) de a değeri ise aşağıda verilen  formül ile hesaplanmaktadır. 

                                                                                                                                (3) 

 

Sıcaklık verilerinin sıfır değerinin altında olması durumunda değerleri sıfır olarak kabul edilmiştir. Eşitlik de 

bulunan buharlaşma değeri gün uzunluğu, ayın gün sayısı ve araştırma yerinin enlem derecelerine bağlı katsayılar ile 

düzeltilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde PET verileri normal dağılımla uyum gösterdiği için çevrim olmadan 

hesaplamalara dahil edilmiştir.  

Burada verilen indeksler dışında başka indeksler bulunmakla beraber, çalışmada verinin araştırmacı 

tarafından ölçülmesi ve kuraklık tanımı için yeterli ön bilgileri vermesi sebebiyle başka indeks kullanılmamıştır. Ancak 

her bir indeksin hidrolojik döngüde farklı aşamalardaki problemi göstermesi sebebiyle, gerçekten kuraklık olup 

olmadığı ya da kuraklığın hangi su kullanıcısı tarafından hissedildiğinin gösterilebilmesinin yolu ortak bir indeks tanımı 

gerekebilir. Bu nedenle BKİ çok amaçlı ve farklı kuraklığı göstermesi sebebiyle havza çalışmalarında kullanılan bir 

indekstir. 

2.2.4. Bütünleşik Kuraklık İndeksinin hesaplanması 

Keyantash ve Dracup (2004) Amerika Birleşik Devletlerinde  üç farklı iklim bölümü için yapmış oldukları 

çalışmada BKİ kullanımını önermişlerdir. BKİ farklı özeliklerde olan kuraklığın tüm fiziksel bileşenlerini bir araya 
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toplamaktadır. Elde bulunan indeks değerlerinin (NYİ, NAİ, YNİ) birleştirilmesi için çok değişkenli istatistiksel analiz 

olarak bilinen Temel Bileşenler Analizi (PCA) kullanılmıştır. Analizdeki amaç; birden fazla değişkenin taşıdıkları 

bilgilere dayanılarak bu değişkenlerin bir bileşkesi olarak daha az bir bileşkenle ifade edebilmektir. Analiz sonucunda 

bulunan Eigen vektörler ise PCA’den elde edilen birim vektörlerdir.  Değişkenler arasındaki PCA sonucu ortaya çıkan 

birinci bileşen (PC1) veriler arasındaki değişimi en fazla ifade edebilen bileşen olup, BKİ hesaplamalarında 

kullanılmaktadır. Temel Bileşenler Analizi SPSS 15 paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

3. BULGULAR VE SONUÇLARIN ANALİZİ 

3.1. İndeks Çalışmalar 

Üç farklı indeks için 3,6 ve 12 aylık zaman aralıkları için hazırlanan grafikler Şekil 3’te gösterilmiştir. Grafikte 

3 ve 6 aylık zaman aralığında salınımın çok fazla olması ve kurak ve ıslak zamanların belirli olmaması nedeniyle 

çalışmanın devamında 12 aylık indeks değerleri ile devam edilmiştir. Grafikler incelendiğinde 2007 yılına kadar NYİ, 

NAİ değerlerinde çok fazla farklılık görülmemektedir. Fakat bu tarihten sonra NYİ değerinde artış olmasına rağmen 

NAİ değerinde azalma halen devam etmektedir. Bu sonuç indekslerin tek başına kuraklığın tanımında 

kullanılamayacağını ve ortak bir indekse ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sadece NYİ değerine bakılarak kuraklık 

hakkında bir yorum yapılabilirken, yeraltı suyu depolaması nedeniyle NAİ, NYİ gibi cevap verememektedir. Çalışmada 

12 aylık verilerden oluşan grafikte yağışların 2 veya 3 aylık gecikmelerle akıma geçtiği gözlemlenmiştir. 

 

 

 

Şekil  2.  3-6-12 aylık dönemler için NYİ, NAİ ve YNİ grafikleri 
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Şekil 2-c’nin son kısmı incelendiğinde 12 aylık indeks değerlerinde özellikle 2007-2008 yıllarında NAİ 

indeksi kuraklığın çok kuvvetli (-1>) olmadığını göstermektedir. Ancak NYİ değerlerine bakıldığında kuraklığın çok 

daha büyük olduğunu(-2 >) göstermektedir. NYİ değerinin yüksek özellikle tarımsal kuraklık açısından çalışma 

alanında sıkıntı olabileceğine işaret etmektedir. Bu sebeple kuraklık ve ıslaklık şiddeti için BKİ hesaplanmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. BKİ nin belirlenmesinde kullanılan Temel bileşenler (PCA) hesaplamalarında ilişkiyi belirlemek için 

korelasyon matriksleri kullanılmaktadır. Değişkenler arasında korelasyon ne kadar yüksek ise değişkenlerin ortak 

faktör oluşturma olasılıkları da yüksek olmaktadır. Değişik zaman aralıkları için 3,6 ve 12 aylık zaman aralıklarında 

yapılan analizlerde korelasyon katsayıları 0.5 üzerinde çıkmıştır ( Kaiser-Meyer-Olkin ölçütü). Veri setlerindeki 

açıklanabilir değişimlere yönelik yapılan değerlendirme sonucu Çizelge 3’de verilmektedir. PCA sonucu değişim 

açıklanabilirliğinin en fazla 6 ve 12 aylık değerlerde olduğu görülmektedir. PC1’in indeks değerlerindeki değişimin % 

62’sini açıklayabildiği görülmektedir. Bu değerin % 50 den fazla olması PC1’in NYİ, NAİ ve YNİ arasındaki ilişkiyi tarif 

eden bir bileşen olduğu kabul edilmektedir. 

Çizelge 3.  PCI  için değişim oranları 

Zaman Aralığı % PC1 Değerleri 

3 ay 50.956 

6 ay 55.289 

12 ay 62.077 

PCA sonucunda elde edilen eigen vektörler; PC’ler ile orijinal verileri arasındaki ilişkiyi göstermekte olup, üç 

indeks için bulunan değerler Çizelge 4’de verilmektedir. 6 ve 12 aylık zaman dilimi için bulunan açıklanabilir 

değişimin aynı olması sebebiyle eigen vektörler de benzerlik göstermektedir. NYİ ve NAİ değerleri PC1 ile aynı yönde 

(pozitif değer) olmasına rağmen, YNİ ile ters yönde ilişki göstermektedir. 

Çizelge  4.  PC1 için hesaplanan eigen vektör değerleri 

BKİ değerleri bulunan eigen vektor değerleri ile indeks değerlerinin çarpımı sonucu elde edilerek Şekil 3’ de 

12 aylık zaman aralığı için gösterilmiştir. Islak ve kurak periyotlar arasında salınımlar sürekli olarak devam etmekle 

beraber, ıslaklık ya da kuraklık şiddetine bağlı olarak süreler değişmektedir. Çalışma alanında kurak dönem analizlerin 

başlangıç yılı olan 1994 yılında hemen gözlenmiş ve 1995 yılında da devam etmiştir. Sonuçlar 1995 yılı kurak 

dönemin hemen bitiminden sonra uzun ıslak dönemin takip (1996-2000) ettiğini göstermektedir. Özellikle 2000 

yılından sonra kurak dönemlerin sayısında bir artış gözlemlenmiş ve BKİ değerlerine bakıldığında 2001-2002, 2004-

2005 ve 2006-2008 yılları olmak üzere çalışma süresince beş kurak dönem oluşmuştur.  

 

Şekil 4.   12 Aylık BKİ değeri 

 Ülkemizde yaşanmış kuraklık olayları BKİ verileri ile karşılaştırılmıştır. (Çizelge 5).  
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Çizelge 5. Kuraklık Olayları ve BKİ değerleri ile karşılaştırılması   

Kurak Dönemler BKİ Kurak Dönemleri 

1994-1999 1994, 1995 

2000-2004 2001, 2002 

2004-2008 2004-2006-2007-2008 

Çeşitli kaynaklar incelendiğinde 1994 yılının ve 2000 li yıllardan sonra 2007 ve 2008 yıllarının tüm ortak 

kaynaklarda ortak kurak dönem olarak gözlemlendiği görülmüştür. BKİ verileri ile karşılaştırıldığında ülke genelinde 

yaşanılan kuraklık dönemlerin çalışma alanı BKİ verileri ile uyum gösterdiği gözlemlenmiştir.  

4. SONUÇ 

Kurak dönemlerde suyun yönetiminde karar vericilerin doğru karar almasına yardımcı olacak araçlar büyük 

öneme sahiptir. Bu çalışmada, kurak ve ıslak dönemlerin ortaya koyulabilmesi için yağış, akım ve buharlaşma verileri 

ile 1994-2010 yılları için kuraklık analizi yapılmış ve yukarıda verilen toplam üç veriyi temsil edebilen Bütünleştirilmiş 

Kuraklık İndeksi BKİ hesaplanmıştır. BKİ sonuçları çalışma alanında görülen kuraklıklar ile ülke genelinde yaşanılan 

kuraklıklar arasında uyum olduğu gözlemlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde BKİ değerlerinin hidrolojik, 

meteorolojik ve tarımsal kuraklığın belirlenmesinde yöneticilere yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır.  Kurak 

periyotlarda beklenenden fazla gelen suyun depolanması ve tarımsal amaçlı suyun kullanımında  gerekli planlama 

için BKİ değerlerinden faydanılabilir. Veri setleri arasındaki değişimin % 62  oranında açıklanabilir olması 

metodolojinin doğruluğuna işaret etmektedir. 

İklimin bir parçası olarak kuraklık önemli bir doğal afet olarak kabul edilmeli ve en az zararla atlatmak için 

kurumlar arası işbirliğiyle gerek veri ve gerekse birikimlerin etkin kullanılarak ülkesel ölçekte kuraklık belirleme, 

izleme ve planlama çalışmaları yapılmalıdır. 
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SERA GAZI EMİSYONUNUN TARIMA ETKİLERİ, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR VE ORGANİK TARIM UYGULAMALARININ ROLÜ 

Aysel YEŞİLYURT ER1  Bekir ENGÜRÜLÜ2 

ÖZET 

İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel 

atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır. İklim değişikliklerine neden 

olan en önemli faktörlerden biri ise sera gazı emisyonları sonucu meydana gelen sera gazı etkisidir.  

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve sera gazı emisyonlarına ilişkin göstergelerine bakıldığında, gerek  ekonomik  kalkınmışlık düzeyi,  

gerekse sera gazı  emisyonları  açısından BMİDÇS’nin Ek-I’inde yer alan  gelişmiş  ülkelerle benzer durumda olmadığı  görülmektedir. Türkiye’nin 

kişi başı elektrik tüketimi ve kişi başı sera gazı emisyonları, OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri oranındadır.  

Türkiye’nin 2009 yılına ait sera gazı emisyon envanter verilerine göre tarımsal faaliyetler, insan kaynaklı sera gazı toplam emisyonunun 

yaklaşık olarak %7’sini oluşturmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sektörlere göre sera gazı emisyonlarının gelişimi incelendiğinde, 1990-2009 döneminde, 

diğer tüm sektörlerin yol açtığı sera gazı emisyonlarında önemli oranlarda artışlar gözlenirken sadece tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera 

gazı emisyonlarında bir azalma kaydedilmiştir.  

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda yürütülen faaliyetler 2 başlık altında sürdürülmektedir: 

sera gazı salımının azaltılması; karbon tutumu için yutak alanlarının artırılması. 

Bilindiği gibi hayatımıza kimyasal içerikli ürünler ve kimyasal uygulamalarla elde edilen ürünler girdikçe doğal denge bozulmuş, dünya 

kirlenmiş ve insan sağlığı ciddi tehlike altına girmiştir. Şayet gerekli tedbirler alınmazsa bu durumun canlılar alemi için büyük risk oluşturacağı 

açıktır. Organik üretim bu noktada dikkat çeken bir konudur. Çünkü organik üretim hiçbir kimyasal maddenin kullanılmadığı, her aşaması kontrollü, 

doğaya ve insan sağlığına dost bir üretim şeklidir. Sera gazı emisyonunun azaltılması konusunda da organik üretimden faydalanmak gerekir. Sera 

gazı emisyonunda doğrudan etkisi olan kimyasal ilaç ve aşırı gübre kullanımı önemli bir problemdir, oysa organik tarımda kimyasal gübre ve 

ilaçlara izin verilmemektedir. Anız yakma ile organik karbonlar parçalanmakta sera gazı salınımı artmaktadır ancak organik tarımda anız yakmak 

yasaktır. Organik üretimin geniş alanlara yayılması ile önemli oranda karbon yutak alanları da oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sera Gazı Emisyonu, Küresel Isınma, Önlemler, Organik Tarım. 

ABSTRACT 

EFFECT OF GREENHOUSE GAS EMISSION, ACTIVITIES IN THE WORLD AND IN OUR 

COUNTRY AND ROLE OF ORGANIC FARMING PRACTICES 

Climate change is described as “a change in climate as the result of human activities deteriorating composition of global atmosphere 

directly or indirectly in addition to natural climate change observed within comparable time frames”. One of the most important factors causing 

climate change is greenhouse gas effect occurring as the result of greenhouse gas emissions.  

When we consider indicators of economic, social and greenhouse gas emissions of Turkey, we can see that Turkey is in a different 

situation compared to developed countries stated under Attachment 1 of UNFCCC in terms of both economic development levels and 

greenhouse gas emissions. Electricity consumption and greenhouse gas emission per capita in Turkey is by almost a third of OECD countries.  

According to greenhouse gas emission inventory data of Turkey belonging to 2009, agricultural activities constitute 7% of total 

greenhouse emission caused by human beings. Furthermore, while greenhouse gas emissions of all other sectors have increased significantly 

during period between 1990 and 2009, only greenhouse gas emissions caused by agricultural activities has decreased, taking examination of 

greenhouse gas emissions by sectors in Turkey into consideration.  

Activities realized for decreasing greenhouse gas emissions caused by climate change can be divided into two groups: decreasing 

greenhouse gas emission and increasing absorption areas for carbon retention.  

As known, the more products including chemicals and products obtained by chemical applications include in our lives, the more 

natural balance deteriorates, the world pollutes and human health is threatened seriously. Unless necessary measures are taken, it is clear that 

this will be a great risk for living creatures. Organic production comes to the fore at this point. Because, organic farming is a kind of production 

method in which no chemical material is used, each of which stage is under control and which is nature and human health friendly. Organic 

farming should be utilized for decreasing greenhouse gas emission. Chemical pesticides and overuse of fertilizers are problems that have direct 

effects greenhouse gas emission, however use of chemical fertilizers and pesticides is not permitted in organic farming. Stubble burning lyses 

carbon and increases greenhouse gas emission, but stubble burning is forbidden in organic farming. Carbon absorption areas occurs to a great 

extend with extension of organic farming. 

Key Words: Greenhouse Gas Emission, Global Warming, Measures, Organic Farming. 
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SERA GAZI EMİSYONUNUN TARIMA ETKİLERİ, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Tarım sektörü tabiat şartlarına bağlı olması sebebiyle dünyanın her yerinde hassas ve stratejik bir sektördür. 

Tarım ülkelerin beslenme, istihdam ve kalkınması için de önemli bir kaynaktır. Türkiye’nin tarımsal üretimde koymuş 

olduğu hedeflere ulaşmak için tarımsal verimliliği ve teknoloji yoğun üretim modelinde çalışmaları devam 

etmektedir. Ancak tüm bu çalışmaların yanında dikkate alınması gereken önemli bir unsurda iklim değişikliklerine 

bağlı olarak meydana gelme frekansı ve şiddeti artan oranda meydana gelen afetlerdir. Afetler sonucunda tarımsal 

üretimde (Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünleri Üretiminde) kayıplar yaşanmaktadır. Bu da tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliğini zora sokabilecek bir risktir. 

İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan 

veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” 

biçiminde tanımlanmaktadır.  

 Küresel iklim değişikliği, 21. yüzyılda, toplumların karşı karşıya kalmış olduğu en önemli sorunlardan biri 

konumundadır. İklim değişikliğinin etkilerini en ağır şekilde hissedenler ve zarar görenler ise geçimlerini doğal 

kaynaklardan sağlayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan tarımla alakalı kesimler 

olmaktadır. Küresel İklim Değişiminin tarıma etkilerinin;  

 Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, 

 Ekstrem meteorolojik olaylarda artış 

 Sel, Taşkın, Şiddetli Fırtınalar, 

 Deniz seviyesinde yükselme, 

 Su kaynaklarında azalma,  

 Kuraklık şiddeti ve frekansında artış,  

 Su ve toprak kalitesinin bozulması,  

 Eko sistemin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması, 

 Ekolojik zonlarda kayma,  

 Hastalık ve zararlılarda artış,  

 Tarımsal üretkenlikte azalma,  

olacağı şeklinde düşünülmektedir.  

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri yalnız küresel olmadığı gibi, bunlarla da sınırlı değildir. 

Geçmişteki iklim değişikliklerinde olduğu gibi, bölgesel ve zamansal farklılıklar oluşabilecektir. Örneğin, gelecekte 

dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile onlara bağlı seller ve taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin 

şiddetlerinde ve sıklıklarında artışlar olurken, bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve bunlarla ilişkili 

yaygın çölleşme olayları daha fazla etkili olabilecektir (Türkeş ve ark., 2000). 

Küresel ısınma son yıllarda dünya gündemini meşgul eden uzun tartışmalara sebep olan bilimsel ve politik 

bir mesele haline gelmiştir. Küresel ısınma, atmosferde sera gazlarının (CO2, CH4, N2O vb.) konsantrasyonlarının 

artmasıyla bu moleküllerin güneş ışınlarını hapsederek yeryüzü sıcaklığını yükseltmesi olarak tanımlanabilir. 

Güneşten, gezegenimizin yüzeyine ulaşan kısa dalgalı radyasyon, ışıktan ısıya dönüşmek suretiyle dünyayı ısıtır. 

Yeryüzü, bu radyasyonun bir kısmını uzun dalgalı kızılötesi ışın olarak uzaya geri yansıtır. Bu uzun dalgalı kızılötesi 

ışınların büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir bölümü dünya atmosferinde su buharı, karbondioksit ve metan gibi 

sera etkisi yaratan gaz molekülleri tarafından soğurulur ve atmosferde hapsolur, böylece dünyanın yüzeyi ve 

atmosfer, olması gerekenden daha sıcak bir hal alır. Moleküller cam görevi yapar ve ısınan hava dünya atmosferi 

içerisinde kalır. Bu olay, güneş ışınlarıyla ısınan ama içinde ısıyı dışarıya bırakmayan seralara benzetildiğinden dolayı 

doğal sera etkisi olarak bilinir. Sera etkisi, dünya sıcaklığının dengede kalması açısından son derece önemli bir 

mekanizma olmasına karşın son yıllarda yapılan yanlış uygulamalar sonucunda sanayileşme ve fosil yakıtlarının 

kullanımından dolayı bu gazların oranında artışlar olmuş ve bu nedenle sera etkisi iklim değişikliği ile birlikte olumsuz 

bir şekilde anılır olmuştur. Atmosferde sera etkisi olmasaydı dünya ortalama sıcaklığı 255 K veya -18 °C olacak ve 

belki de dünya üzerinde yaşam mümkün olmayacaktı. Atmosferde meydana gelen bu mekanizma nedeniyle uzun 

dalga boylu yansımanın bir kısmı tutulmakta ve dünya ortalama sıcaklığı +15 °C düzeyinde olmaktadır (King, 2005).  

Sera gazları içinde karbondioksit (C02), %50-60’ın üzerinde aldığı payla küresel ısınmada en önemli 

faktördür (Demir ve Cevger, 2007). CO2 öncelikle fosil enerji kaynaklarının (kömür, petrol ve petrol ürünleri, doğal 

gaz) yakılmasıyla oluşmaktadır. Tarım sektörünün atmosferik CO2 miktarı artışına etkisi ya doğrudan fosil yakıtları 

kullanması ya da dolaylı olarak fosil yakıtların gübre, gıda ve tarım makinelerinin üretilmesi sırasında kullanmasıyla 

olmaktadır. Sera etkisinin oluşumundaki payı % 18 olan CH4 en önemli ikinci sera gazıdır (Öztürk, 2007). Çünkü, 

metanın ömrü C02’e göre daha kısa ( metan 12 yıl, C02 120 yıl) olmasına rağmen, metanın global ısınma potansiyeli 

(GWP), CO2’den 21 kat daha büyüktür. Metan ve diazotmonoksit’in, küresel ısınmaya toplam katkısının %17–27 
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olduğu ifade edilmektedir. Bu metan emisyonu içinde hayvansal kaynaklı metan emisyonun oranı %21’dir (Sirohi et 

al., 2004 atfen Demir ve Cevger, 2007). 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 4. Değerlendirme Raporuna göre, Türkiye, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzası’nda yer almaktadır. Uluslararası 

İklim Değişikliği Paneli’nin araştırmaları, biyolojik çeşitlilik zenginliği nedeniyle Türkiye’ye özel önem verilmesini ve 

iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerinin özenle araştırılması gerektiğini, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin su 

kıtlığı, kuraklık ve toprak erozyonu sorunları ile karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır. Küresel ısınma nedeniyle 

Türkiye’nin yaşayacağı en önemli sorunun kuraklık olacağı düşünülmektedir. Kar ve yağmur (özellikle de kar) 

yağışının azalması yeraltı sularının seviyesinin düşmesine, dolayısıyla akarsu ve göllerin kurumasına neden olabilecek 

bu da, Türkiye’nin kalkınması ve geçimi için son derece önemli olan tarımı olumsuz etkileyebilecektir  (Korkmaz, 

2007). 

Tunç ve ark., (2007) küresel ısınma ve sera gazları salınımı ile ilgili 43 farklı sektörü ele alarak yaptıkları 

çalışmada, toplam sera gazı üretiminin %32’sini endüstriyel proseslerin, %30’unu enerji sektörünün, %16’sını 

ulaştırmanın, %16’sını diğer sektörlerin ve %6’sını da tarım sektörünün oluşturduğunu belirtmişlerdir (Korkmaz, 

2007). 

Tarım sektörü, sera gazı emisyonuna neden olan faaliyetler içeren önemli sektörlerden biridir. Türkiye’de 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, tarımsal ürünlerin üretimi ve işlenmesi, hayvan sayısı 

(enterik fermantasyon, gübre yönetimi), çeltik üretimi, tarımsal artıkların açıkta yakılması ve tarımsal topraklardan 

kaynaklanmaktadır. 

Küresel iklim değişikliği ile mücadele konusundaki en önemli yasal düzenlemeler, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü’dür. 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, 

içerdiği esneklik mekanizmalarıyla bir yandan küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedeflerken,  diğer 

yandan teknoloji transferini ve küresel sermaye hareketlerini tetiklemekte ve dolayısıyla başta yenilenebilir enerji 

kaynakları olmak üzere birçok alanda yeni istihdam olanakları sağlamaktadır. Bununla birlikte, 2012 yılının sonunda 

Kyoto Protokolü’nün uygulama dönemi sona ermektedir. 2012 sonrasına ilişkin uluslararası rejimin oluşturulmasına 

yönelik olarak 2007 yılında gerçekleştirilen 13. Taraflar Konferansı’nda BMİDÇS’ye taraf ülkelerce Bali Eylem Planı 

kabul edilmiştir. 2012 sonrası uluslararası iklim değişikliği rejimi için önemli bir zemin teşkil eden ve 2010 yılında 

Meksika’da gerçekleştirilen 16. Taraflar Konferansı’nın çıktısı olan  Cancun Anlaşmaları  (1/CP.16   sayılı  Karar), Bali 

Eylem Planı paralelinde bir dizi politik kararı içermektedir.  Bu kapsamda önemli kararlardan biri de Tarafların iklim 

değişikliği ile mücadelenin, önemli fırsatlar getiren,  sürekli yüksek gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan 

düşük karbonlu toplumun inşasına doğru bir paradigma değişimini gerektirdiğini kabul etmeleridir (Anonim, 2011). 

Türkiye iklim değişikliği ile ilgili olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 

2001 yılında Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda alınan 26/CP.7 sayılı kararı sonucunda, Türkiye’nin 

adı Sözleşmenin Ek-II’sinden silinmiş ve Taraf ülkeler, Türkiye’yi diğer Ek-I Ülkelerinden farklı bir konuma koyan özel 

koşullarını tanımışlardır. Bu kararın ardından, Türkiye BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur. Türkiye’nin 

Kyoto Protokolu’ne taraf oluşunu bildiren “Katılım Belgesi”, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13 Mayıs 2009 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 28 Mayıs 2009 tarihinde BM Genel Sekreterine sunulmuş ve Türkiye 

Cumhuriyeti 26 Ağustos 2009 tarihinde Protokol’e resmi olarak taraf olmuştur. Kyoto Protokolü çerçevesinde ise Ek 

B listesinde yer almadığı için sera gazı emisyonu azaltımına yönelik sayısal bir hedefi bulunmamaktadır. 

Ülkemizde İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak 

çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev 

dağılımının sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi 

amacıyla İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu kurul; Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Maliye, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ile Türk 

Sanayicileri ve İşadamları Derneğinden (TÜSİAD) oluşmaktadır 

 2009 yılında taraf olduğu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, 

küresel çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi 

ve Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır. Türkiye, yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına 

düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmak için enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı; temiz ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı ve iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmeyi 

hedeflemektedir.  

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve sera gazı emisyonlarına ilişkin göstergelerine bakıldığında (Çizelge 1),  

gerek ekonomik kalkınmışlık düzeyi,  gerekse sera gazı emisyonları açısından BMİDÇS’nin Ek-I’inde yer alan gelişmiş 

ülkelerle benzer durumda olmadığı görülmektedir. Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketimi ve kişi başı sera gazı 
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emisyonları, OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri oranındadır. Diğer taraftan, Türkiye’de ekonominin enerji yoğunluğu, 

OECD ülkelerindekinden yaklaşık üçte bir oranında daha fazladır. 

Çizelge 1: 2008 Yılı İçin Türkiye, OECD Ülkeleri ve Dünya Geneline İlişkin Sosyo-Ekonomik, Enerji ve Karbon Verilerinin Karşılaştırılması 

 

GÖSTERGELER 

 

TÜRKİYE 

OECD 

ÜLKELERİ 

 

DÜNYA 

 

SOSYO- 

EKONOMİK 

GSYİH (milyar 2000 ABD$) 376 30.504 40.482 

Nüfus (milyon kişi) 71 1.190 6.688 

Kişi başı GSYİH (bin 2000 ABD$/kişi) 5,29 25,63 6,05 

 

 

 

 

ENERJİ 

Toplam Birincil Enerji Arzı (MTEP) 98,50 5.422,00 12.267,00 

Toplam Elektrik Tüketimi (milyar kWh) 170,60 10.097 18.603 

Kişi Başı Birincil Enerji Arzı (TEP/kişi) 1,39 4,56 1,83 

Kişi Başı Elektrik Tüketimi (kWh/kişi) 2.400 8.486 2.782 

Ekonominin Enerji Yoğunluğu (TEP/bin 

2000 ABD$) 
0,26 0,18 0,30 

 

 

 

 

KARBON 

Toplam CO2 Emisyonları*  (Mton CO2) 264 12.630 29.381** 

Kişi Başı CO2 Emisyonları  (ton CO2/kişi) 3,71 10,61 4,39 

CO2/GSYİH (ton CO2/bin 2000 ABD$) 0,70 0,41 0,73 

Enerji Arzının Karbon Yoğunluğu (ton 

CO2/TEP) 
2,68 2,33 2,40 

* Sadece yakıtların yakılmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarını  içermektedir.  

** Dünya geneli için verilen sera gazı emisyonları, uluslararası havacılık ve uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan  sera gazı emisyonlarını da 

içermektedir. 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2010 

 

Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 1990 ile 2008 yılları arasında %171 oranında artarken, toplam 

sera gazı emisyonlarının sadece %96 oranında artması, ekonominin gelişiminin giderek daha az sera gazı emisyonu 

yaratacak faaliyetlere dayandırılması bakımından olumlu bir eğilime işaret etmektedir (Çizelge 2). Diğer taraftan, 

ekonominin enerji yoğunluğundaki düşüş 1990–2008 yılları arasında %30 olurken, aynı yıllar arasında ekonominin 

karbon yoğunluğunun sadece %28 oranında düşmesi, enerji arzındaki karbon yoğunluğunun ise %16 oranında 

artması, enerji arzından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda hala yapılması gerekenler 

olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, 1990–2008 yılları arasında toplam yutak alanında %80 oranında artış 

olması oldukça önemli bir gelişmedir. 
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Çizelge 2: Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik, Enerji ve Karbon Verilerinin 1990-2008 Yılları Arasında Karşılaştırılması 

 

GÖSTERGELER 

 

1990 

 

2008 

1990-2008 

(% değişim) 

 

SOSYO- 

EKONOMİK 

GSYİH (SGP)*  (milyar 2000 ABD $) 306,90 831,16 170,82 

Nüfus (milyon kişi) 56,20 71,08 26,48 

Kişi başı GSYİH (SGP) (2000 ABD $/kişi) 5.466 11.693 113,92 

 

 

 

 

 

ENERJİ 

Toplam Birincil Enerji Arzı (MTEP) 53,00 98,50 85,85 

Toplam Elektrik Üretimi (milyar kWh) 57,50 198,40 245,04 

Kişi Başı Birincil Enerji Arzı (TEP/kişi) 0,94 1,39 47,87 

Kişi Başı Elektrik Üretimi (kWh/kişi) 1.020 2.791 173,63 

Kişi Başı Elektrik Tüketimi (kWh/kişi) 1.024 2.400 134,38 

Ekonominin Enerji Yoğunluğu (TEP/bin 2000 

ABD$-SGP) 

0,17 0,12 -29,41 

 

 

 

 

 

KARBON 

Toplam Sera Gazı Emisyonları (Mton CO2e) 187,03 366,50 95,96 

Yakıtların Yanmasından  Kaynaklı CO2 

Emisyonları (Mton) 

126,70 271,11 113,98 

Toplam yutaklar ** (Mton CO2e) 44,87 80,58 79,59 

Kişi Başı Sera Gazı Emisyonları (ton CO2e/kişi) 3,33 5,16 54,95 

Ekonominin Karbon Yoğunluğu (ton 

CO2e/2000 

ABD$-SGP) 

0,61 0,44 -27, 87 

 Enerji Arzının Karbon Yoğunluğu (ton 

CO2e/TEP) 

2,4 2,8 16,7 

* SGP: Satınalma gücü paritesi 

** AKAKDO dâhil  değildir. 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2010; Türkiye İstatistik Kurumu, 2011; Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye, 2008 

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları Eğilimi 

Türkiye’nin Sera Gazı Envanteri  (1990–2009) Nisan 2011’de BMİDÇS Sekretaryası’na sunulmuştur. 

Envantere göre Türkiye’nin 1990–2009 yılları arası toplam sera gazı emisyonu ve emisyonların sektörlere göre 

dağılımı Çizelge 3’te verilmektedir. 

Çizelge 3: Türkiye'nin 1990–2009 Yılları Arası Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları 

Not: Arazi kullanımı ve arazi kullanım değişimlerinden kaynaklanan emisyonlar tabloya dâhil edilmemiştir. Türkiye’de solvent ve diğer ürünlerin kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 

miktarı hesaplanmadığı için tabloya dâhil edilmemiştir. 

Kaynak: Türkiye İstatistik  Kurumu,  2011 

Türkiye’nin 2009 yılına ait sera gazı emisyon envanter verilerine göre tarımsal faaliyetler, insan kaynaklı sera 

gazı toplam emisyonunun yaklaşık olarak %7’sini oluşturmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sektörlere göre sera gazı 

emisyonlarının gelişimi incelendiğinde, 1990–2009 döneminde, diğer tüm sektörlerin yol açtığı sera gazı 

emisyonlarında önemli oranlarda artışlar gözlenirken sadece tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarında bir azalma kaydedilmiştir.  

Toplam Sera Gazı Emisyonları (Mton CO2e) 

Yıllar  

1990 

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 
Sektörler 

Enerji 132,13 160,79 212,55 241,75 258,56 288,69 276,71 278,33 

Endüstriyel 

Süreçler 

15,44 24,21 24,37 28,78 30,70 29,26 29,83 31,69 

Tarımsal 

Faaliyetler 

29,78 29,68 27,37 25,84 26,50 26,31 25,04 25,70 

Atık 9,68 23,83 32,72 33,52 33,88 35,71 33,92 33,93 

TOPLAM 187,03 239,17 297,01 329,56 349,64 379,98 366,49 369,65 
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Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları 1990 yılında 29,78 Mton CO2 eşdeğeri iken 2009 

yılına gelindiğinde emisyonlar yaklaşık %14 azalış göstererek 25,70 Mton CO2 eşdeğeri seviyesine gerilemiştir 

(Çizelge 4). 

Çizelge 4: 1990–2009 Yılları Arası Tarımsal F a a l i y e t l e r d e n  Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları 

 

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda yürütülen faaliyetleri iki 

başlık altında sürdürülmektedir. Bunlar; 

1. Sera gazı salımının azaltılması ile ilgili olarak; 

 Arazi toplulaştırması yaparak tarım alanlarındaki toprağın verimli ve ekonomik olarak işletilmesi, 

korunması ve geliştirilmesi gibi tarla içi çalışmaları yaparak yaklaşık %25 salım azaltılması,  

 Az işlemeli veya işlemesiz tarım uygulamaları geliştirilmesi ve bu tur uygulamalara uygun 

makinelere devlet desteği verilmesi, ayrıca birden fazla faaliyeti bir arada yapan makine 

kombinasyonlarının kullanımının artması ile enerji kullanımında azalma ve toprakta organik 

madde miktarının artırılmasının sağlanması; 

 Gübre yönetimi, Nitrat Direktifinin Uygulanması, 

 Anız yakılmasının engellenmesi için yapılan eğitim ve yayım çalışmalarının artması ve yasal 

olarak anız yakılmasının yasaklanması, uygulamaları, tarımsal alanların korunması, 

 Tarımsal artıkların acık arazi de yakılması yerine biokütle yoluyla enerji elde edilmesi 

çalışmalarında ki gelişmelere paralel olarak emisyonların azaltılması, 

 Hayvan ıslahı, 

 Alternatif tarımsal üretim modellerinin (Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) 

Projesi uygulaması,  

 İyi tarım uygulamaları, Organik tarım uygulamaları ve bunların destekleme kapsamına alınması; 

Sera gazı salınımını azaltıcı faaliyetlerdir. 

2. Karbon tutumu için yutak alanlarının artırılması; 

 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çıkararak toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını 

ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli 

sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı arazi kullanımının sağlanması uygulamaları,  

 Sertifikalı fidana ve meyve tesisine destek verilmesi nedeniyle meyve bahçesi tesislerinin artması, 

 Mera ıslahı çalışmaları, 

 Karbon tutumu için yutak alanların artırılması konusunda yapılan çalışmalardır. 

Ayrıca; ülkemiz, iklim değişikliğinin çok ciddi çevresel ve sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilecek çok 

yönlü ve karmaşık bir sorun olduğu ve bunların sebep olacağı etkilerin gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden konu 

bilinciyle hareket etmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak 

ve bu hususta alınacak tedbirleri belirlemek için; 

 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 

yayımlanmıştır. 
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 Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Çıkarılmış ve 

mevzuat kapsamında; 

 Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

 İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi 

 Risk Değerlendirme Komitesi  

 Veri Akış birimi oluşturulmuştur. 

 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlükleri kendi özel şartlarına uygun İl Kuraklık Eylem Planları’nı hazırlamıştır.  

ORGANİK TARIM VE SERA GAZI EMİSYONU 

Bilindiği gibi hayatımıza kimyasal içerikli ürünler ve kimyasal uygulamalarla elde edilen ürünler girdikçe 

doğal denge bozulmuş, dünya kirlenmiş ve insan sağlığı ciddi tehlike altına girmiştir. Şayet gerekli tedbirler alınmazsa 

bu durumun canlılar alemi için büyük risk oluşturacağı açıktır. Organik üretim bu noktada dikkat çeken bir konudur. 

Çünkü organik üretim hiçbir kimyasal maddenin kullanılmadığı, her aşaması kontrollü, doğaya ve insan sağlığına dost 

bir üretim şeklidir. Sera gazı emisyonunun azaltılması konusunda da organik üretimden faydalanmak gerekir. Sera 

gazı emisyonunda doğrudan etkisi olan kimyasal ilaç ve aşırı gübre kullanımı önemli bir problemdir, oysa organik 

tarımda kimyasal gübre ve ilaçlara izin verilmemektedir.  

Avrupa ve Güney Amerika'da yapılan çalışmalarda organik çiftliklerde biyolojik çeşitliliğin konvansiyonelden 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Çünkü organik tarımda geleneksel ve bölgeye adapte olmuş tohumlar ve 

damızlıklar, hastalıklara dirençli ve iklimsel strese dayanıklı olduklarından tercih edilir ve bu genetik düzeyde çeşitliliği 

sağlar. Çiftlikte uygulanan rotasyon programları besin maddesi ve enerji döngüsünü en iyi hale getirir ve tür 

çeşitliliğini sağlar. Doğal alanlar içindeki organik tarım alanları, özellikle sentetik kimyasal girdilerin olmaması 

nedeniyle yabani hayat için gerekli habitatı oluşturur (FAO, 2002; Şayan ve ark., 2010). 

FAO 2002 verilerine göre; Organik tarım yapılan alanlarda, sentetik kimyasal tarım ilaçlarının ve üretim ile 

taşımada yoğun enerji gerektiren sentetik gübrelerin kullanılmaması daha az enerji kullanımına sebep olmaktadır. 

Organik tarım ile ilgili yapılan çalışmalarda, enerjinin % 25-81 arasında daha verimli kullanıldığı gösterilmektedir  

(Şayan ve ark., 2010). 

Gomiero ve arkadaşlarının patateste yaptıkları çalışmada, organik üretimde fosil kaynaklı enerji tüketiminin 

konvansiyonel üretime göre % 27 ile %48 arasında azaldığını tespit etmişlerdir. Aynı araştırıcılar farklı çeşitlerle 

yaptıkları çalışmalar sonucunda organik üretimle pozitif sonuçlar elde ettiklerini belirmişlerdir (Gomiero ve ark.,2008; 

Pimentel ve ark., 1983). 

Organik tarımsal üretimde kapalı bir besin maddesi döngüsü oluşturabilmek için bitkisel ve hayvansal 

üretimin entegrasyonu sağlanarak hem kaynak kullanım etkinliği arttırılmaya, hem de kirletici emisyonlar en aza 

indirilmeye çalışılır (Şayan ve ark., 2010). 

Gübre, tarımsal üretimde en önemli girdilerden biridir. Yeterli uygulanmadığında verim ve kalitede önemli 

kayıplara neden olmakta, buna karşın fazla uygulanması durumunda ise özellikle azot ve fosforlu gübrenin yıkanması 

ile taban ve yüzey sularının kirliliğine, azot oksit (NO, N2O, NO2) emisyonu ile hava kirliliğine neden olmaktadır (Güler 

2004; Atılgan ve ark., 2007). Organik tarımda gübre kullanımı, yapılan toprak analizlerine göre uygulanmakta, aşırı 

gübre kullanımından kaçınılmaktadır.  

Williams ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, patates üretiminde organik tarımda daha az enerji tüketildiği ve 

sera gazı emisyonunun önemli oranda azaldığı özellikle de N2O emisyonunda önemli farklılıklar olduğunu ortaya 

koymuşlardır (Lynch ve ark., 2011). 

Scialabba ve Hattam organik elma yetiştiriciliğinde, konvansiyonel yetiştiricilikte kullanılan enerjinin 

%90’ının kullanıldığını ve üretimde  daha yüksek ürün elde edildiğini  (%123) belirtmişlerdir (Scialabba ve Hatam, 

2002). Benzer sonuçları alan Reganold ve arkadaşları  bu durumun sentetik gübre ve ilaç kullanılmamasından 

kaynaklandığını ifade etmişlerdir. (Reganold ve ark., 2001).   

Toprakların mekanizasyon aletleri ile yoğun şekilde işlenmesi toprak agregatlarının dağılmasına ve bu 

agregatlarda bulunan organik maddenin, toprağa oksijenin (O2) girmesi ile mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılarak 

CO2 olarak topraktan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Erozyon ve toprak işlemenin azaltılmasına yönelik 

uygulamalar ve araştırmalarla bu kayıplar en aza indirilebilir (Başaran, 2004). Net sera gazı salınımını azaltıcı tedbirler 

arasında, organik tarımda uygulandığı gibi azaltılmış toprak işleme ile toprak karbon tutulumunun arttırılması, bitki 

münavebelerinin yaygınlaştırılması, azotlu gübrelerden bitkilerin yararlanma düzeylerinin arttırılması ile nitrifikasyonu 

azaltıcı kimyasal ya da doğal inhibitörlerin kullanılması sayılabilir (Güç ve Yılmaz, 2008).  
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Anız yakma ile organik karbonlar parçalanmakta sera gazı salınımı artmaktadır ancak organik tarımda anız 

yakmak yasaktır. Organik üretimin geniş alanlara yayılması ile önemli oranda karbon yutak alanları da oluşmaktadır. 

Sonuç olarak denebilir ki; çevre dostu üretim teknikleri özellikle de organik tarım uygulamaları ile: 

 Sentetik gübre ve ilaçların kullanılmaması, buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının azalması  

 Sentetik girdilerin elde edilmesi ve kullanılması amacıyla tüketilen enerjinin azaltılması 

 Fazla toprak işlemesinden kaçınılarak hem sera gazı salınımının hem de enerji sarfiyatının 

önlenmesi 

 Organik bitkisel ve hayvansal üretiminin kapalı sistem içerisinde yapılması ile hem kaynak 

kullanım etkinliğinin arttırılması, hem de kirletici salınımlarının azaltılması 

 Anız yakmanın engellenmesi ile bundan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önlenmesi  

Mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerledir ki sera gazı emisyonlarını azaltmak için organik tarımın teşvik 

edilmesi ve geniş alanlara yayılması sağlanmalıdır. 
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AKDENİZ BÖLGESİ KURAKLIK VERİLERİNİN GİDİŞ ANALİZİ 

Mete ÖZFİDANER1  Fatih TOPALOĞLU2  Alper BAYDAR1  Kadir KUŞVURAN1 

ÖZET  

Bu çalışmada, Türkiye’de son 78 yılda (1932–2009) gerçekleşen kuraklık eğilimleri iki aşamada ele alınmıştır. İlk aşamada Akdeniz 

bölgesinde bulunan ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 7 büyük klima istasyonuna ait 1932–2009 yılları arası aylık 

toplam yağış verileri kullanılarak Standart Yağış İndeksi (SYI) metoduna göre 1, 3, 6, 12 ve 24 aylık dönemlerde kuraklık şiddetini ifade eden indeks 

değerleri elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi kullanılarak farklı dönemlerdeki kuraklık 

indekslerindeki eğilimi belirlenmiştir. Akdeniz bölgesinde bulunun 7 istasyonda 1, 3, 6, 12, 24 aylık SYI kuraklık verilerine uygulanan Mann-Kendall 

Sıra Korelasyon testi sonuçlarına göre %51,42 (18 adet) azalma eğilimi, %48,58 (17 adet) artma eğilimi belirlenmiştir. İstatistiksel açıdan önemli 

azalma ve artma eğilimi ise sırasıyla %25,71 (9 adet) ve % 17,14 (6 adet) olarak belirlenmiştir. İncelenen 7 istasyon içinde sadece Isparta 

istasyonunun 1, 3, 6,12, 24 aylık SYI kuraklık sonuçlarının hepsinin gidişinde önemli azalma eğilimi belirlenmiştir. Uzun dönemli (12, 24 ay) 

kuraklıklardaki artış eğilimlerinin incelenen 7 istasyon için hidrolojik kuraklığı etkileyecek düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Akdeniz Bölgesi, Standart Yağış İndeksi, Mann Kendall Sıra Korelasyon Testi 

TREND ANALYSIS OF DROUGHT DATA IN THE MEDITERRANEAN REGION 

ABSTRACT 

In this study the drought tendency,whıch happened during last 78 years in Turkey ,is investigated in two process.In first process seven 

big air conditioning stations,operated by Government Meteorology Service in Mediterranean Region ,total rainfall values of the year between 

1932-2009 are used . In this way index values are derived showing drought intensity according to the Standard Precipitation Index Methods 

1,3,6,12 and 24 months period. In the second period of the study , drought index tendency in different periods is identified by using Mann- Kendall 

rank correlation test .According to the results of Mann Kendall rank correlation test applied on the 1,3,6,12,24 months Standard Precipitation 

Index statistics in seven station in Antalya there is %51,42 (18 number) decrease tendency and , %48,58 (17 number) increase 

tendency.Significant decrease or increase tendency is identified respectively as %25,71 (9 number ) ve % 17,14 (6 number ) in terms of 

statistics.Among seven station only the station in Isparta has significant decrease tendency in 1,3,6,12,24 months Standard Precipiation Index 

values .Increase of the drought tendecy in long terms(12,24 month) is in a level that can affect hydrological drought in seven station. 

Keywords:, Drought, Mediterranean, Standardize Precipitation Index,  Mann-Kendall Rank Correlation Test. 

1.GİRİŞ  

Kuraklık, geniş alanlarda ve belirli bir zaman aralığında su kullanımının önemli derecede azalmasını 

karakterize eden doğal bir olaydır. Dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen kuraklık, ekonomik faaliyetlere, 

insan yaşamına ve çeşitli çevresel etmenlere etki eder. Çok yavaş gelişerek belirli bir süreçte oluşan kuraklık olayın 

süresi uzadıkça sonuçları da çok tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır (Kömüşçü, 2001). Kuraklığın önemli zararı ise 

nehirlerin kuruması veya suyun azalması ile doğal yaşamın zorlaşmasıdır. Kuraklığın başlangıç ve bitişinin belirsiz 

oluşu, birikimli olarak artması, aynı anda birden fazla kaynağa etkisi ve ekonomik boyutunun yüksek olması onu diğer 

doğal afetlerden ayıran en önemli özelliklerdir. 

Kuraklık başta meteorolojik kuraklık olmak üzere, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak 

kendini gösterir. Meteorolojik kuraklık uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi 

olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik kuraklığı belirler ve bölgeden bölgeye 

gelişiminde farklılıklar gözlenir. Tarımsal kuraklık, meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok yakın ilişkilidir. 

Toprakta özellikle büyüme döneminde bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan 

tarımsal kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Hidrolojik kuraklık ise yeraltı su 

kaynakları, yüzey suları veya yağış dönemlerinin etkisi ile ilişkili olup uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, 

yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Kuraklığın sosyo-ekonomik 

tanımı meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıkla bağlantılı bazı ekonomik ürünlerin arz ve talepleriyle ilgilidir. 

Sosyo-ekonomik kuraklık, yukarıda bahsedilen kuraklık tiplerinden farklı bir durum arz eder. Sosyo-ekonomik 

kuraklık yağışlardaki azalmanın sonucu olarak gelişen ve üretimin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda ortaya çıkar.  
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Türkiye yarı kurak bir ülkedir. Ayrıca kuraklık sosyo-ekonomik etkileri, kalıcılığı ve çözüm bulmadaki zorluk 

nedeniyle dünyadaki en tehlikeli doğal afet olarak kabul edilmektedir. Kuraklık şehirlerde kullanma suyu kıtlığının 

yanı sıra, tarımsal ürün ve hidro elektrik üretiminde de büyük düşüşlere yol açabilir. Bu nedenle, su havzalarının ve 

tarım alanlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca kuraklık, ülke içinde şehir sınırlarını aşan sular ile 

beraber ülke sınırlarını aşan sularda da büyük sıkıntılara yol açabilecektir.  

Dünya ve ülkemizde bugüne kadar çeşitli amaçlara yönelik olarak kuraklık araştırmaları yapılmıştır. Genelde 

kuraklık olayına araştırmacılar kendi uzmanlıkları açısından yaklaşmışlardır. Bunlardan Kemali ve Nikzad, 1990;  

Rüstemifer, 1997 tarımsal kuraklık, Özkan, 2001; Fereczadeh et al., 2001; Türkeş, 1990, 2002;  Sırdaş, 2002; Sırdaş ve 

Şen, 2003; Loukas et al., 2004; Pamuk ve ark., 2004 meteorolojik kuraklık ve Erdoğan, 1989; Köşe ve ark., 2002; 

Siyadeti and Ensari, 2001; Nalbantis and Tsakiris, 2009; Topaloglu, 2006a,b; Topaloglu ve ark., 2012 ise hidrolojik 

kuraklık konularında çalışma yapmışlardır. 

Kuraklık ile ilgili tanımlarda en belirgin problemlerden biri kurak dönem süresi boyunca yağış eksikliğinin 

yeraltı suları, su rezervuarları, toprak nemi, kar kütleleri ve nehir akımlar gibi farklı su kaynaklarına nasıl etki ettiğidir 

(Turgu ve Kömüşcü, 2010). Burada en önemli sorun yağış eksikliğinden kaynaklanan kuraklığın bu kaynaklar 

üzerindeki etkisinin süre ve şiddetlilik açısından farklı olmasından kaynaklanmasıdır. Bu durumda kuraklığın izlenmesi 

açısından yağıştaki eksikliğin farklı zaman dilimleri içinde niceliksel olarak ifade edilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Standart Yağış İndeksi (SYI) yağış eksikliğinin farklı zaman dilimleri içindeki değişkenliğini dikkate 

alabilen bir yöntemdir. Yağış eksikliğinin farklı su kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceği 

mantığına göre, analizde 1, 3, 6, 12 ve 24 aylık zaman dilimleri seçilebilir. Örneğin aylık toplam yağışta meydana 

gelebilecek eksilme toprak nem düzeyine hemen etki ettiği halde yeraltı sularına, nehirlere, göllere daha geç etki 

eder. Bir büyüklüğün zaman boyunca ölçülen değerlerinde anlamlı bir azalma ya da artma (trend) bulunup 

bulunmadığı istatistiksel testlerle araştırılabilir. Hidrolojik parametreler (yağış, akış) zaman içinde rastgele değişen 

karakterde olduğundan sürekli bir azalma veya artma gidişinin araştırılması özel yöntemler kullanmayı gerektirir 

(Helsel ve Hirsch, 1992). Mann-Kendall Sıra korelasyon testi geniş kullanım alanına sahip bir gidiş testidir. Mann-

Kendall Sıra korelasyon testi ile, yağış, sıcaklık, akım gibi iklim parametrelerinin gidişi üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır (Türkeş,1996; Kadıoğlu, 2000; Topaloğlu; 2001; Türkeş ve ark.; 2009; Tecer ve ark., 2004; Partal ve Kahya, 

2006; Topaloğlu, 2006a,b; Özfidaner, 2007; Aydın, 2009. Elde edilen SYI’lerden oluşan kuraklık serileri, aylık bazda 

düzenlenerek her bir kaydırma durumu için kuraklık serileri belirlenmiştir. İncelenen 5 farklı kaydırma için 

düzenlenen SYI serilerindeki olası gidiş bileşeni, Mann-Kendall Sıra Korelasyon  testi kullanılarak saptanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 7 tane yağış gözlem istasyonundan elde edilen aylık 

toplam yağış verilerinden SYI yöntemi ile 1, 3, 6, 12, 24 aylık kuraklık değerlerini gidişini belirlemektir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal  

Standart Yağış İndeksi (SYI) yöntemiyle Akdeniz Bölgesi’nde kuraklık oluşumunun analiz edilebilmesi için 

Şekil 1’de görülen 9 istasyona ait aylık ortalama yağış değerlerine gerek duyulmuştur. Ancak bölgede bulunan 9 

istasyonun 7 tanesinde ihtiyaç duyulan yağış değerleri elde edilmiştir. Bu amaçla bölgede yer alan istasyonların 

1932–2009 dönemine ait ortalama aylık yağış değerleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin 

edilmiştir. Bölgede yer alan istasyonların seçiminde, yeri zaman içerisinde değişmemiş, yağış gözlemleri 78 yıl ve 

kesintisiz olan 7 istasyon kullanılmıştır. 

 
Şekil 1. Akdeniz bölgesinde bulunan 9 yağış gözlem istasyonun dağılımı 
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2.2. Standart Yağış İndeks (SYI) Yöntemi  

SYI, belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde 

edilir. 

       (1) 

Burada , yağış miktarı , 



İ
X  yağış ortalaması ve  σ, standart sapma miktarını göstermektedir. Gerçekte 

indeksin hesaplanması yağışın 12 ay ve daha az dönemlerde normal dağılıma uymaması sebebiyle karmaşıktır ve bu 

yüzden yağış dizileri öncelikle normal dağılıma uygun hale getirilir. Sonuçta elde edilen SYI değerleri yağış eksikliği 

ile düzgün olarak artan ve azalan bir eğilim gösterir. SYI değerlerinin normalize edilmesi sonucu seçilen zaman dilimi 

içerisinde hem kurak ve hem de nemli dönemler aynı şekilde temsil edilmiş olur. SYI değerleri dikkate alınarak 

yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman dönemi “kurak dönem” olarak 

tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü ay kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indeksin pozitif değere 

yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir (Mckee et al., 1995). Bu yönteme göre kurak ve nemli dönemlerin 

sınıflandırılması Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. SYI Değerlerine İlişkin Sınıflandırma 

Yağış eksikliğinin farklı su kaynaklarına etkisi dikkate alınarak indekslerdeki değişimlerin gözleneceği 1, 3, 6, 

12, 24, ve 48 aylık (i) gibi farklı zaman dilimleri belirlenir. Bu zaman dilimleri yağıştaki eksikliğin kullanılabilir su 

kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceği bir mantığa göre seçilmiştir. Örneğin herhangi bir ayda 

yağışta meydana gelen azalma toprak nemine hemen etki edebilirken, yeraltı sularının ve nehirlerin bundan 

etkilenmesi daha uzun süreli bir zaman dilimi içinde olur. Her zaman dilimindeki veri dizileri kayan bir özellikte olup o 

ayın indeks değeri önceki (i) ayları değerlerine göre belirlenir. Daha sonra her veri setine Gama dağılımı uydurulur ve 

böylece gözlenmiş yağış olasılıkları tanımlanır. Kümülatif olasılık değeri, H (x), sıfır (0) ortalama değeri ve bir (1) 

varyans değeri taşıyan ve SYI değerini ifade eden standart normal rastlantısal Z değişkenine dönüştürülür. SYI 

değerlerinin normalize edilmesi o istasyona ait yağış dizilerinde hem zaman ve hem de lokasyon bazında olan 

değişkenliklerin dikkate alınması sağlanmış olur (McKee ve ark 1995). 

2.3. Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testi  

Parametrik olmayan Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi hidrometeorolojik zaman serilerinde meydana 

gelebilecek artma veya azalma yönündeki gidişlerin istatistiksel önemini test etmede oldukça sık kullanılan bir testtir 

(Yue et al., 2002). Bu gidiş testi i = 1,…, n-1’e kadar sıralanmış olan bir xi veri setine ve j = i + 1,…, n’e kadar sıralanmış 

olan bir xj veri setine uygulanır. Her bir sıralanmış rakam xi bir referans noktası olarak kullanılır ve diğer sıralanmış veri 

grubu xj ile aşağıdaki denklemde verildiği gibi kıyaslanır. 

                                                                                                   (2) 

Mann-Kendall test istatistiği S ise Denklem (3) ile hesap edilebilir.  

                                                                                                               (3) 

Denklemde n yıl olarak veri uzunluğudur. S değeri ise n  8 olduğunda aşağıda verilen ortalama ve varyans 

ile yaklaşık olarak normal dağılım gösterir. Eğer n≥30 ise Z testi, t-testine yaklaşır. 

                                0  SE                                                                                              (4) 
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                                                                                   (5) 

Burada, p veri setindeki ikili grupların sayıları, ti değeri i uzunluğundaki bir seride bağlı gözlemleri 

göstermektedir. Eşitlikteki toplama terimi sadece veride bağlı gözlem olduğunda kullanılır. Standartlaştırılmış Mann-

Kendall istatistiği Z ise Denklem (6)’da verildiği gibi hesaplanabilmekte ve seride gidiş yoktur sıfır hipotezi (H0) 

varsayımı altında ortalaması sıfır, varyansı bir olan standart normal dağılım göstermektedir. 
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Z                                                             (6) 

Sıfır hipotezi Mann-Kendall test istatistiği –Ztablo, 1-α/2  Z Ztablo, 1-α/2 ise kabul edilmektedir. Artı Z değeri 

kuraklıkta artışı gösterirken, eksi Z değeri azalışa işaret etmektedir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

SYI kuraklık serilerinin (1, 3, 6, 12 ve 24-aylık) gidiş bileşenini (trendini) saptamak ve istatistiksel anlamda 

önemli bir artma ya da azalma eğiliminin var olup olmadığını belirlemek amacı ile Şekil 1’de verilen Akdeniz 

Bölgesi’nde yer alan 7 istasyona ait 1932–2009 yılları arasındaki aylık toplam yağış değerlerinden elde edilen sadece 

kurak dönemlere ait SYI kuraklık indeks verilerine Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi %95 önem seviyesi için 

uygulanarak test sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Kuraklık serilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon test sonuçları 

 Aylar 

1 3 6 12 24 

İstasyon 17240 (Isparta) -2,928* -4,121* -3,09* -4,643* -3,234* 

17330 (Silifke) 1,233 1,305 1,875 3,657* 4,075* 

17340 (Mersin) 1,862 -1,323 -1,626 -3,061* -5,102* 

17351 (Adana) 0,940 0,376 -0,489 -2,513* -1,657 

17960 (Ceyhan) -0,650 -0,754 0,667 0,227 0,949 

17962 (Dörtyol) -1,160 -2,48* -1,920 -0,364* 2,673* 

17255 (K.Maraş) 0,491 0,409 3,320* 2,682* 4,876* 

 Aylar 

1 3 6 12 24 

İstasyon 17240 (Isparta) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

17330 (Silifke)    ▲ ▲ 

17340 (Mersin)    ▼ ▼ 

17351 (Adana)    ▼  

17960 (Ceyhan)      

17962 (Dörtyol)  ▼   ▲ 

17255 (K.Maraş)   ▲ ▲ ▲ 

Çizelge incelendiği zaman Akdeniz bölgesinde bulunun 7 istasyonda 1, 3, 6, 12, 24 aylık SYI kuraklık 

verilerine uygulanan Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonuçlarına göre 18 kere (%51,42) azalma, 17 defa (% 

48,58) artma eğilimi belirlenmiştir. İstatistiksel olarak önemli azalma eğilimi ise % 25,71 (9 adet) olarak bulunurken, 

istatistiksel olarak önemli artma eğilimi ise % 17,14 (6 adet) olarak tespit edilmiştir. Isparta istasyonunda incelenen 1, 

3, 6, 12, 24 aylık SYI sonuçlarının hepsinin gidişinde istatistiksel olarak önemli azalma görülmüştür. Buna karşın 

Kahramanmaraş ve Silifke istasyonları ise tüm aylarda artan eğilim göstermiştir. Bir başka deyişle Isparta istasyonu 

için kuraklığın azaldığı K.Maraş ve Silifke istasyonları için arttığı belirlenmiştir.  

18
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Şekil 2’de Mann-Kendall Sıra Korelasyon testinin 1 aylık SYI kuraklık indekslerine uygulanması sonucuna 

göre Akdeniz bölgesinde 1932–2009 yılları arasında Kahramanmaraş, Adana, Silifke ve Mersin istasyonlarında 

kuraklıkta istatsistiksel olarak önemsiz bir artış belirlenmiştir. İstatistiksel olarak önemli azalış gösteren istasyon ise 

Isparta olarak bulunmuştur. Ayrıca Dörtyol ve Ceyhan istasyonlarında meydana gelen azalış istatistiksel olarak 

önemli değildir. Turgu ve Kömüşcü. (2010) yaptığı çalışmada benzer şekilde Dörtyol ve K.Maraş istasyonlarında 

önemsiz artış belirlemiştir.   

 

Şekil 2. Kuraklık verilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucu (1 aylık SYI) 

Şekil 3 de 3 aylık SYI değerlerinin gidiş analizi sonuçları verilmiştir. Buna göre Kahramanmaraş, Adana ve 

Silifke istasyonlarında kuraklıkta önemsiz artışlar gözlenmiştir. Turgu ve Kömüşcü (2010) yaptığı çalışmada Akdeniz 

bölgesinde sadece 4 istasyonda önemsiz artış eğilimi belirlemiştir. Isparta ve Dörtyol istasyonlarında önemli bir azalış 

belirlenmiş olup Ceyhan ve Mersin istasyonlarında ise istatistiksel açıdan önemsiz bir azalış bulunmuştur.  

 

Şekil 3. Kuraklık verilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucu (3 aylık SYI) 

Şekil 4 de 6 aylık SYI kuraklık değerlerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi analizi sonucunda K.Maraş 

istasyonunda önemli bir artış belirlenmiştir. Isparta istasyonunda % 95 önem seviyesinde istatistiksel olarak önemli 

azalış belirlenmiştir. Önemsiz artış gösteren istasyonlar ise Ceyhan ve Silifke istasyonlarıdır. Geriye kalan 3 istasyonda 

ise önemsiz azalışlar bulunmuştur. Turgu ve Kömüşcü (2010) yaptığı çalışmada 6 istasyonda önemsiz artma eğilimi 

belirlerken, yaptığımız çalışmada K.Maraş istasyonunda önemli artış belirlenmiştir. 
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Şekil 4. Kuraklık verilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucu (6 aylık SYI) 

12 aylık SYI kuraklık sonuçlarının Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucunda K.Maraş ve Silifke 

istasyonlarında % 95 önem seviyesine göre istatistiksel açıdan kuraklıkta önemli bir artışın varlığı Şekil 5 de verilmiştir. 

Fakat Turgu ve Kömüşcü (2010) yaptığı çalışmada Silifke istasyonunda azalma eğilimi belirlemişlerdir. Bu farklılığın 

kaynağı kullanılan veri aralığı olabilir. İstatistiksel olarak önemli azalma gösteren istasyonlar ise sırasıyla Adana, 

Isparta ve Mersin istasyonlarıdır.  

 

Şekil 5. Kuraklık verilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucu (12 aylık SYI) 

SYI kuraklık verilerinin 24 aylık sonuçlarına uygulanan gidiş testi sonucunda K.Maraş, Dörtyol ve Silifke 

istasyonlarında kuraklıkta istatistiksel açıdan önemli bir artma eğiliminin olduğu Şekil 6’ da görülmektedir. İstatistiksel 

olarak önemli azalma görülen istasyonlar ise Isparta ve Mersin istasyonlarıdır. Adana istasyonunda önemsiz azalma 

dikkati çekerken, Ceyhan istasyonunda artma eğilimi gözlenmektedir. Turgu ve Kömüşcü (2010) Mersin ve Silifke 

istasyonları için benzer sonuç bulmuşlardır. 
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Şekil 6. Kuraklık verilerinin Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi sonucu (24 aylık SYI) 

 

Mann-Kendall gidiş testinin SYI kuraklık indekslerine uygulanması sonucu ortaya çıkan durum kısaca şu 

şekilde özetlenebilir. 

a) Kısa dönemli kuraklıklarda (1 aylık) Akdeniz bölgesinde artma eğilimi görülmekle beraber bu artışlar 

istatistiksel olarak önemsizdir.  

b) Isparta istasyonunda bütün aylarda (1, 3, 6, 12, 24) önemli azalama eğilimi görülmüştür. 

c) Uzun dönemli kuraklıklarda (12, 24 ay) Akdeniz Bölgesi’nde önemli artma eğilimi belirlenmiştir. Özellikle 

Akdeniz Bölgesi’nin doğusu (K.Maraş ve Ceyhan) bu kuraklık artışından etkilenecektir. 

d) Uzun dönemli kuraklığın yeraltı sularını ve nehir akımlarını etkileyerek hidrolojik kuraklık riskini artırması söz 

konusu olacaktır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre bundan sonraki çalışmalarda artan ve azalan eğilimlerin sebepleri 

araştırılabilir. Elde edilen sonuçlardan uzun dönemler halinde hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın 

etkilerini belirlemek ve bu etkilere göre çözümler üretmek gerekmektedir. Bölge açısından kuraklığın önemi tarımsal 

faaliyetlerin sonucunu doğrudan etkilemektedir. Kısa dönemli (1,3 ay) kuraklık dönemlerinde ki artma eğilimi tarımsal 

faaliyetlerde kullanılan suyun önemini arttıracaktır. Sıcaklığında artma eğilimi göstermesi ile beraber bölgede 

özellikle iklim değişikliğinin de etkisi ile kuraklığın su kullanımını sınırlayacağı bölgede bilinmelidir. Elde edilen 

sonuçlara göre bölgede kısa vadede suyun etkili kullanılması için uygun sulama sistemleri seçilmeli ve kuraklığa 

dayanıklı çeşitlerin kullanılmasına önem verilmelidir. Günümüzde herkesin dile getirdiği iklim değişikliğinin etkileri ile 

birlikte kuraklıktaki değişimlerin olması son derece doğaldır. Bu eğilimlerden yararlanılarak kuraklık sorununa karşı 

iklim değişikliğinin olası etkileri birlikte değerlendirilebilir. Ülkemizde kuraklığı önlemek için süreklilik taşıyan 

politikalar geliştirilmeli ve özellikle kuraklık erken uyarı sistemleri üzerinde durulmalıdır (Turgu ve Kömüşcü, 2010). 

Diğer doğal afetlere yaklaşımda olduğu gibi kuraklık yönetimi kriz esasına değil risk esasına dayalı olarak yapılmalıdır. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KITLIĞININ KIRSAL ALANDAKİ KADINA ETKİSİ 

Hilal AR1  Şule KÜÇÜKCOŞKUN1  İskender UÇAR1 

ÖZET 

Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşların verilerinin de ifade ettiği gibi, iklim değişikliği artık gözle görünür bir hale gelmiştir. 

Kuraklıklar, yağış rejimindeki değişiklikler, pek çok bölgede marjinal hava koşullarının oluşma sıklıklarındaki ve şiddetlerindeki artışlar, seller ve 

taşkınlar iklimin doğal süreci içerisinde olmadığının kanıtıdır. Dolayısıyla iklim değişikliği bir gerçektir ve insanoğlu bu gerçekliğe neden olan 

etmenlerin başında gelmekte olup, yine bu gerçeği deneyimlemektedir. Yani bir başka deyişle hem etki eden hem de etkilenendir . Fakat iklim 

değişikliğinin ortaya çıkardığı temel sorunlardan kadınlar toplumsal rolleri gereği erkeklere göre daha fazla etkilenmektedir (Röhr, 2007). 

Gelişmekte olan ülkelerde toplumsal olarak kadınlara atfedilen görevler, toplumsal roller, toplumda yerine getirdikleri işlevler genelde doğal 

kaynaklarla bağlantılıdır. Dolayısıyla çevresel bozulmalardan ve sorunlardan daha fazla etkilenirler. İklim değişikliğinin en önemli ve somut 

sonuçlarından bir tanesi de kuraklık ve onunla bağlantılı olarak susuzluktur. Su temini, eve su getirme görevi geleneksel olarak kadına biçilmiştir. 

Kırsalda birçok haneye su getirilmiş olmasına rağmen ev içerisinde dağıtımının olmayışı, kadınların ve kız çocuklarının su taşımasını zorunlu hale 

getirmiştir. İklim değişikliği ile birlikte suyun daha az erişilebilir hale gelmesi ya da daha uzak mesafelerden getirilebiliyor olması, suyu bulmak için 

gidilen yolların, taşımak için geçirilen sürenin giderek daha fazla artmasına neden olacaktır. Ayrıca Türkiye’nin mevcut su potansiyelinin %74’ünün 

tarımda kullanılıyor olması (Anonim, 2011) ve hemen hemen her çalışan iki kadından birinin de tarımda çalışıyor olması yaşanması muhtemel su 

kıtlığı ile zaten sosyal ve kültürel değerler, mülkiyet hakkından yoksunluk, üretim araçlarına erişememe gibi nedenlerle mevcut şartlarda zorlanan 

kadınlara ek bir iş yükü getirecektir. Gerek doğal kaynakların kullanımındaki gerekse tarımdaki etkin rolleri dikkate alındığında kadınların iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltmak için yürütülen mücadelede öncelikli grup olarak görülmesi önem arz etmektedir. 

Bu bildiride iklim değişikliğinin özellikle tarımda kullanılan su üzerine baskısı ve buna paralel kırsal alandaki kadınları nasıl etkilediği ve 

etkin bir mücadele için yapılması gerekenler neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kırsal Kadın, Su Kıtlığı 

THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND WATER SCARCITY ON WOMEN IN RURAL 

AREAS 

ABSTRACT 

As referred to data from national and international institutions and organizations, climate change has now become visible.  Droughts, 

changes in precipitation, the increase in occurrence frequencies and intensities of marginal weather conditions in many areas, and flooding and 

flash floods prove that the climate is not in the natural process. Therefore, climate change is a reality and human beings are at the forefront of the 

factors causing this reality and the fact that they are also experiencing it. So in other words, they are both affecting and affected. However, due to 

their social roles women are affected from the main problems posed by climate change more than men (Röhr, 2007). In developing countries, 

social tasks, social roles, and the functions performed in society attributed to women are generally associated with the natural resources. 

Therefore, they will be affected more from the problems of environmental degradation. One of the most important and concrete consequences 

of climate change is drought and water scarcity. Women have traditionally been given a task of finding and fetching water. Although water is 

brought to many households in rural areas, the lack of home distribution of water have made it mandatory for women and girls to carry water. 

Due to climate change water has become less accessible or may have been brought from long distances. This situation will lead to increase on 

roads navigated to find water and on time spent to move water. Additionally 74% of Turkey's current water potential is being used in agriculture 

(Anonymous, 2011), and almost every employee of one of the two women have been working in agriculture. These facts and the following 

reasons that is social and cultural values, lack of property rights and lack of access to the means of production will bring additional work to 

women who already have difficulties under current conditions. Given the effective roles in agriculture as well as the use of natural resources, that 

the women is seen as a priority group in the struggle to reduce the effects of climate change is important. 

In this paper, the pressure of climate change on the water used in agriculture and how it affects women in rural areas in parallel and 

needs to be done for effective tackle will be discussed with the cause-and-effect relations. 

1.GİRİŞ 

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne su, hayatındaki en temel unsur olmuştur. Yaşanan iklim 

değişikliğinin su kaynakları üzerine olan olumsuz etkisi suyun günümüzde çevresel, sosyal, ekonomik ve stratejik 

boyutlarıyla ele alınmasını gerekli kılmıştır. 1990 lardan itibaren, özellikle IPCC2nin de hazırladığı raporlarla iklim 

değişikliğinin su kaynaklarına yapacağı etkiye vurgu yapılmış ve dünya çapında, su kıtlığı üzerine odaklanmalar 

başlamıştır. Ancak günümüzde dikkatler, su ihtiyacının karşılanmasının teknik boyutlarından, suyun yönetilmesini de 
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kapsayan politik ve sosyal alanlara doğru kaymıştır. Çünkü WSDD’de3 belirtildiği üzere “2025 yılından itibaren 3 

milyardan fazla insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceği tahmini” yer almaktadır. Ancak bunun nedeni olarak, 

dünyadaki su kaynaklarının yetersizliği değil, iyi yönetilmemesi gösterilmekte ve dünya su krizi bir kıtlık değil, bir 

yönetim krizi olarak değerlendirilmektedir (Anonim 2004). Çünkü sürdürülebilir su yönetimi için suyun çevresel, 

sosyal ve ekonomik boyutlarını da kapsayacak entegre bir yönetim olması gerekmektedir. Suyun korunması, su 

rejiminin düzenlenmesi, ekosistemlerin korunması ve suyu kullanan halkın sosyo-ekonomik koşullarının 

iyileştirilmesi entegre yönetim kapsamındadır. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da mevcut su potansiyelinin 

büyük bir miktarının tarımda kullanılıyor olması ve hemen hemen her çalışan iki kadından birinin de tarımda çalışıyor 

olması etkin bir su yönetimi için özellikle kırsaldaki kadının suyun yönetiminde etkin rol almasını gerektirmektedir. Bu 

durum Dublin Konferansında “Kadınlar, suyun temini, yönetimi ve korunmasında önemli role sahiptir.“ ifadesiyle 

eylem planında yer almıştır. Tüm dünyada yaklaşık olarak kırsalda kadın % 43 oranında tarımda istihdam edilmektedir 

(FAO 2011). Bu durum kadını suyun birinci kullanıcısı yapmaktadır. Yani kadınlar hali hazırda suyu yönetmeyi 

bilmektedirler. Eğer kadınlar hali hazırda suyu yönetmeyi biliyorlarsa, onların bilgileri, tecrübeleri ve öncelikleri, su 

sektörünün planlama ve politikalarını zenginleştirilmesinde de kullanılmalıdır. Dolayısıyla kadın su yönetiminde etkin 

bir rol oynamalıdır. Son yıllarda tüm dünyada kadının suyun kullanımından yönetimine geçişi için çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu durum iklim değişikliği ile etkinmücadele için gerekli bir unsurdur. Benzer çalışmalara ülkemizde 

ne kadar yer verildiği, dünya da neler yapıldığı, iklim değişikliğinin özellikle tarımda kullanılan su üzerine baskısı ve 

buna paralel kırsal alandaki kadınları nasıl etkilediği ve etkin bir mücadele için yapılması gerekenler, neden-sonuç 

ilişkileri çerçevesinde tartışılacaktır. 

2. KIRSAL ALANDA SUYUN ÖNEMİ VE KADININ MAĞDURİYETİ 

Sanayi devrimiyle birlikte belirgin bir şekilde ortaya çıkan ve günümüzde varlığı kanıtlanmış olan iklim 

değişikliğinin en olumsuz etkisi su kaynakları üzerinde olacaktır. İklim değişikliğinin yaratacağı etkiler sonucu, bazı 

bölgelerde yağışların artması ve nehir debilerinin yükselmesi beklenmektedir. Ancak bu durumda, söz konusu artış, 

nehirlerdeki su depolama kapasiteleri yeterli olmayacağından, önemli bir getiri sağlamayacaktır. Öte yandan, kuraklık 

dönemlerinde, yağışların azalmasına ve nehir debilerinin düşmesine ilaveten buharlaşmanın da artması, toplamda, 

kullanılabilir su miktarını azaltacaktır  

Türkiye su fakiri bir ülke olmamakla birlikte su zengini bir ülke de değildir. Türkiye’de 20 yıl önce kişi başına 

4.000 m3/yıl su düşerken, bugün 1.519 m3/yıl su düşmektedir. Bu haliyle ortalama kullanılabilir su miktarı 

bakımından dünya sıralamasında gerilerde bulunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılında Türkiye’nin 

nüfusunu 100 milyon ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının ise 1.000 m3/yıl olacağını hesaplamıştır (Dıvrak 

2011). Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler su kaynakları üzerinde önemli bir baskı 

oluşturmaktadır.  

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek kaynak azalması, nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler 

nedeniyle oluşacak talep artışı dikkate alındığında, Türkiye bu yüzyılın ortalarında “su fakiri” ülke olabilir. Esasen 

nüfusun, ekonomik etkinliklerin ve su kaynaklarının bölgesel ve mevsimsel dağılımındaki dengesizlik nedeniyle 

Türkiye’de bugün dahi su fakiri havzalar bulunmaktadır. 

Üzerinde çalışılan havzalardaki yüzey sularının neredeyse %20’sinin 2030 tarihinde kaybedileceği tahmin 

edilmektedir. Bu oran 2050 ve 2100 yıllarına gelindiğinde sırasıyla %35 ve % 50 ‘ye çıkabilir. Havzalardaki yüzey suyu 

potansiyelinde yaşanan azalmalar su kullanıcıları, özellikle tarım, konut ve sanayi sektörlerindeki su tüketicileri 

açısından önemli su sıkıntılarına sebep olacaktır. Buna ek olarak bitkilerde yaşanan buharlaşma yoluyla su 

kayıplarının artması (2030 ve 2100 yılları için sırasıyla %10 ve % 54) sulama suyu ihtiyacını ciddi boyutlarda artıracak 

ve gıda güvencesinin tehlikeye girmesine neden olacaktır. Su sıkıntısı sorunlarına ek olarak, arazi kullanımı ve 

havzalardaki arazi örtüsü de iklim değişikliği sonuçlarından önemli ölçüde etkilenecektir (Anonim 2007) . 

Türkiye, dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en açık coğrafyalardan biri olan Doğu Akdeniz 

havzasında bulunmaktadır. IPCC’nin Dördüncü Değerlendirme Raporunda; Akdeniz Havzası küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Yapılan tahminlerde, öncelikle bölgenin yağış 

rejiminin değişeceği ve yağışların önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Bu öngörülere göre, 2025’te özellikle 

Türkiye’de küresel ısınmayla beraber yağış miktarının %25 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Yağışlarda 

meydana gelecek olası azalmalar, öncelikle su kaynaklarını daha sonra da tarımsal üretimi olumsuz yönde 

etkileyecektir.  
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Dünya çapındaki 1,5 milyar hektar tarımsal alanın sadece 277 milyon hektarı sulanabilmekteyken, geri 

kalan yüzde 82’sinin su kaynağı sadece yağmurlara dayanmaktadır (Anonymous 2012). Dolayısıyla kırsal alanda en 

büyük geçim kaynağı olan tarım büyük bir oranla yağışa bağlı olarak sürdürülmektedir.  

Hem sulu hem de susuz tarımda önemli bir rol oynayan kadınlar, susuz tarımda erkeklere oranla daha aktif 

yer almakta ve gelişmekte olan ülkelerde üretilen gıdanın üçte ikisini üretmektedir (Anonymous2006). FAO'nun en 

son verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde kadınlar tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü oluşturmakta ancak buna 

karşın tarıma yönelik su politikaları çiftçilerin erkek olduğunu varsaymakta ve kadınları su kaynakları yönetiminin 

dışında tutmaktadır.(Anonymous2011).  

Gelişmekte olan 45 ülkede yapılan araştırmalar su toplamada hanelerin yüzde 76'sında temel sorumluluğu 

kadınlar ve çocukların taşıdığını göstermektedir.(WHO 2010). İklim değişikliği ile birlikte bu yükümlülükleri daha da 

ağırlaşacaktır.  

Gelişmekte olan ülkelerde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar iklim değişikliğinden etkilenecek 

grupların başında gelmektedir. Çünkü; 

 Kadınlar, doğal kaynaklara daha bağımlıdırlar. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünya da doğal kaynakların 

birincil kullanıcıları ve yöneticileridir. Dolayısıyla bu kaynaklar üzerindeki iklim değişikliği kaynaklı 

tehditten doğrudan etkilenmektedirler. 

 Kadınlar dünyada gıda üretiminde %50-80 gibi büyük bir oranla rol almalarına karşın sadece % 10 u 

kendi arazisine sahiptir. Bu durum kadınları iklim değişikliğiyle mücadele de daha kırılgan yapmaktadır. 

 Yoksullar iklim değişikliği risklerine karşı daha hassastır. Dünya yoksullarının büyük bir kısmını kadınlar 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınlar iklim değişikliği karşısında daha savunmasızdır. 

 İklim değişikliği ile mücadele de son derece önem taşıyan kaynak ve bilgiye erişim hakkından kadınlar 

yoksundurlar. 

 Yüzme, ağaca tırmanma gibi fiziksel aktivitelerin çoğunlukla erkek çocuklarına öğretilmesi nedeniyle 

kadınlar ve kız çocukları doğal afetlerden kaynaklanan ölümlere daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

  İklim değişikliği nedeniyle kadınlar ev içi sorumluluklarına, örneğin yemek temini ve güvenliği, temiz 

suya ulaşım, ısınma için daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. 

 Kadın istihdamının en fazla olduğu sektör olan tarımda iklim değişikliği kaynaklı ortaya çıkan 

olumsuzluklardan kadınların doğrudan etkileneceği söylenebilir 

Yukarı da sayılan etkiler özellikle kırsal da yaşayan kadınları daha fazla etkilemektedir.(Anonim 2008a). Bu 

husus Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 14.maddesinde kırsalda 

yaşayan kadınlara özel yer verilerek belirtilmiştir. “Kırsal kesim kadınlarının söz konusu alanlardaki yaşam 

standartlarına ulaşması, kadınların yaşanabilir çevre koşullarına ulaşmalarından bağımsız olmayacaktır.” ifadesiyle de 

toplumda yerine getirdikleri işlevleri genelde doğal kaynaklarla, çevre koşullarına bağlı olan kırsal kadınlarının uygun 

koşullar sağlanmadığı sürece yaşam standartlarının istenilen standartta olamayacağı vurgulanmıştır. 

Türkiye’de kadınların %29,5’i iş gücüne katılmaktadır(Tablo1) ve bu oranın %39,3ünü tarımda yani doğal 

kaynaklara bağlı bir sektörde çalışan kadınlar oluşturmaktadır(Tablo2). Dolayısıyla kırsalda kadın tarımsal üretimde 

etkin rol oynamaktadır. İklim değişikliği ile birlikte, bitkisel ve hayvansal uğraşlarından elde edilen gelir miktarının 

ailenin geçimini tek başına sağlamayacak olması, ailenin reisi olarak erkeğin ailesini geçindirebilmek için işletme 

dışında uğraşlar edinmek durumunda kalmasına ya da göç etmesine neden olurken bu durum, kadınların tarımda 

istihdamını artırmaktadır. 

2012 yılında bir önceki yıla göre işgücüne katılma oranı yüzde 49,9’dan yüzde 50’ye yükselirken erkeklerde 

işgücüne katılma oranı 0,7 puan azalarak yüzde71’e düşmüştür. Kırsalda erkeğin tarımdaki istihdamı da 18,7 den 

18.4 e düşüş göstermiştir. Erkeklerin tarımı bırakmasındaki en büyük etmen iklim değişikliği iken erkeğin tarımdan 

kopması kırsaldan kente göçmesi kadını istihdam dışı bırakmaktadır. Kente göçen kadın işgücüne dahil 

olamamaktadır. Kadınlarda ise işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 29,5’e yükselmiştir 

Kırsal alanda ise, toplam işgücüne katılma oranı %53.6 olup, bu oran erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %36,9’dur 

(Tablo 2). Kırsal alanda kadının iş gücüne katılma oranı ülke genelindeki iş gücüne katılma oranına göre daha yüksek 

olmasına rağmen son yıllardaki yükseliş yerini 2012 yılında bir önceki yıla göre 0,6 puanlık bir gerilemeye bırakmıştır. 
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Tablo 1 Kent-Kır ve Cinsiyet Ayrımında İşgücüne Katılma Oranı (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TÜRKİYE 46.2 46.9 47.9 48.8 49.9 50 

Erkek 69.8 70.1 70.5 70.8 71.7 71 

Kadın 23.6 24.5 26 27.6 28.8 29,5 

KENT 44.3 45 45.8 46.8 47.6 48,3 

Erkek 69.3 69.5 69.9 70.4 71.0 71.0 

Kadın 19.8 20.8 22.3 23.7 24.8 27.0 

KIR 50.8 51.4 52.7 53.5 54.9 53.6 

Erkek 71 71.6 72 71.6 73.3 71.2 

Kadın 32.5 32.9 34.6 36.3 37.5 36,9 

Kaynak:TÜİK:2013(Erişim Tarihi 22.07.2013) 

Kadınların Türkiye’de işgücüne katılma oranının düşük olmasının ardında yatan nedenlerden birisi de, birçok 

kadının kayıt dışı sektörde çalışmasıdır. Kadınların özellikle tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaları iklim 

değişikliği ile mücadele için gerekli mali desteklere ulaşmalarını engellemektedir. 

Tablo2 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 

Sektörler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TARIM 24.0 23.5 23.7 24.6 25.2 25.5 24.6 

Erkek 17.2 16.8 17.1 18.1 18.3 18.7 18.4 

Kadın 43.6 42.7 42.1 41.6 42.4 42.2 39.3 

SANAYİ 26.8 26.7 26.8 25.3 26.2 26.5 26.0 

Erkek 30.4 30.4 30.8 29.1 30.3 31.1 30.7 

Kadın 16.4 16.1 15.7 15.3 15.9 15.2 14.9 

HİZMET 49.2 49.8 49.5 50.1 48.6 48.1 49.4 

Erkek 52.4 52.8 52.1 52.7 51.4 50.3 50.9 

Kadın 40.0 41.2 42.2 43.1 41.7 42.6 45.8 

Kaynak: TÜİK 2013(Erişim Tarihi 22.07.2013) 

Tarım sektörü istihdamında ise 2011 yılına göre yüzde 1’lik bir azalış meydana gelmiştir. 2008 yılında 

artmaya başlayan tarım istihdamı ilk kez 2012 yılında azalmıştır  

 

Şekil1 Tarım sektörü istihdamının dağılımı 

Kaynak: TÜİK 2013(Erişim Tarihi 22.07.2013) 

Kadınların tarım sektöründeki istihdamı azalma eğilimi göstermektedir (Tablo1). Tarımdaki istihdamın 

hizmet sektörüne kaymış olabileceğinden bahsedilebilse de, mutlak istihdam ve işgücüne katılım düzeylerine 

bakıldığında, tarım sektöründen ayrılanların diğer sektörlere tam olarak dağılmadığı gözlemlenmektedir (Yasan ve 

Gülçubuk 2012). Tarımda çalışan kadınlar kayıt dışı çalışmaları, kalifiye işçi olmamaları, tarım dışı istihdam oranının 

düşüklüğü, göç, mülkiyet hakkından yoksunluk, mali kaynaklara ve kurumsal desteklere erişememe, küçük üreticilik, 

dağınıklık-örgütlenememe, gibi nedenlerle yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır. 
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3. DÜNYADA SU YÖNETİMİ ve KADIN 

Su yönetimi, doğal çevrim içerisinde suyun insanlar tarafından nicelik ve nitelik olarak en verimli şekilde 

ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar içinde sistematik olarak kullanımı anlamına gelmektedir. Bu yönetim, suyun 

çok amaçlı kullanımının yanı sıra sürekliliğini de sağlamalıdır (Erdoğan ve ark. 2007). Sürdürülebilirliğin sağlanması 

yerel bilginin yönetime dahil edilmesi yani yerelin su yönetimi içinde yer almasıyla mümkün olur. Bu hususla ilgili 

olarak Rio de Janeiro’da 1992’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda Stokholm 

Deklarasyonu’nun(1972) bazı ilkeleri de tekrar ele alınmıştır. Bunlardan biriside 22.İlkesinde yer alan “ Yerel bireyler 

ve topluluklar, bilgileri ve geleneksel tecrübelerinden dolayı çevresel idare ve gelişme üzerinde hayati bir role 

sahiptirler. Devletler onların kimliklerini, kültürlerini ve çıkarlarını kabul ederek desteklemeli ve sürdürülebilir 

kalkınmanın başarılmasında etkin katkılarını almalıdır” (İlhan 2011) ifadesidir. Bu ilke ile yerel katılımın önemi 

vurgulanmıştır.  

Gündem 21, sürdürülebilir kalkınma kavramını yaşama geçirmeye yönelik bir eylem planıdır ve 1992 Rio 

Yeryüzü Zirvesi’nde BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir. Bu eylem planı sürdürülebilir kalkınma kavramının yanı sıra 

katılımcı mekanizmaların ve süreçlerin önce Birleşmiş Milletlerce, ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve 

kuruluşlarca benimsenmesini (ya da en azından dikkate alınmasını) sağlamıştır (Anonim 2005). Su Çerçeve 

Direktifinin (SÇD) 2000 yılından itibaren yasal yürürlüğe girmesi ile birlikte sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması 

için entegre havza yönetiminin geliştirilmesi ile su yönetimine katılımcılığın teşviki üzerine odaklanılmıştır. SÇD’de 

ilgili grupların ve paydaşların politika hazırlanması ve geliştirilmesine katılımı kamuoyu katılımı olarak 

nitelendirilmektedir (Yıldız, Dişbudak 2006). 

Katılımcılar aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Profesyonel gruplar: devlet kurumları, yerel idareler, kamu ve özel sektör, profesyonel gönüllü gruplar, 

akademisyenler vb. 

• Yerel gruplar: yerel ölçekte örgütlenmiş çiftçi birlikleri, tüketici birlikleri, kadın grupları vb. 

• Yerel halk 

Direktif’in 14. Maddesi, kamu katılımının üç ana şeklini ortaya koymaktadır. Bunlar; 

• Direktifin uygulanmasıyla ilgili aktif katılımları (özellikle planlama sürecinde), 

• Planlama sürecinde görüş alınarak, 

• Bilgiye erişim şeklinde 

Katılımcı yaklaşım, konuyla ilgili tecrübeye sahip olanların yada sorunları yaşayanların ilk ağızdan aktarımı 

açısından önem arz etmektedir. Dünyada Macaristan ve Almanya gibi su yönetiminde halk katılımını entegre etmiş 

örnek ülkeler mevcuttur. Bu noktada unutulmaması gereken bir husus var ki, ülkemizde olduğu gibi dünyada da 

mevcut su potansiyelinin büyük bir miktarının tarımda kullanılıyor olması ve hemen hemen çalışan her iki kadından 

birinin de tarımda çalışıyor olması, etkin bir su yönetimi için özellikle kırsaldaki kadının suyun yönetiminde etkin rol 

almasını önemli kılmaktadır. Bu durum çeşitli konfrenslarda ve eylem planlarında aşağıdaki gibi yer almıştır; 

-Dublin Konferansında (1992) “Kadınlar, suyun temini, yönetimi ve korunmasında önemli role sahiptir.“ 

ifadesi yer almıştır. 

-1995 Pekin Eylem Platformu, “Hükümetlere sulama, su havzaları yönetimi ve sanitasyon konularında 

özellikle kırsaldaki ve yerli halklara mensup kadınların rolü hakkında bilgi ve araştırmaları artırmaları için çağrı 

yapmıştır”. 

-Haziran 1992 tarihinde Rio de Janeiro'da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda 

benimsenen Siyasi Deklarasyon ve Gündem 21 Eylem Planı “kadınların çevresel yönetimde oynadığı önemli rol, 

kadınların su kaynakları yönetiminde karar alma süreçlerine eşit olarak katılımları, kadınlar ve kız çocuklarının iş 

yüklerinin azaltılması konularını ön plana çıkarmıştır.” 

-2012'de toplanan RİO+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı sonuç belgesi de “entegre su kaynakları 

yönetiminin her düzeyde iyileştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmiş, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların 

toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi ve insan sağlığının korunması için güvenilir içme suyuna erişiminin önemini 

vurgulamıştır.” 

-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2005-2015 yıllarını “Yaşam için Su Hareketi 10 Yılı” olarak ilan etmiş ve su 

ile alakalı kalkınma çalışmalarına kadınların katılımı için çağrı yapmıştır (Nije, Ndiaye 2013). 

-(IPCC) 2007 yılındaki son raporunda iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet rolü şu şekilde ifade edilmiştir; 

“İklim Değişikliğinin etkileri bölgelere, kuşaklara, yaşa, ekonomik koşullara ve cinsiyete bağlı olarak önemli 

farklılıklar gösterecektir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri ve rolleri ile iklim değişikliği arasında güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Küresel iklim değişikliği sorunu kaynakları ve sonuçları açısından olduğu kadar, uygulanan azaltım ve 

uyum önlemleri ve bunların etkileri açısından da toplumsal cinsiyetle ilişkilidir. Toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla 

kadınlar ve erkekler arasında iklim değişikliğine katkı ve sonuçlarından etkilenme bakımından belirgin farklar 
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bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı farklılıklar ve eşitsizlikler özellikle etkilerle başa çıkma ve uyum kapasitesi 

üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Var olan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri iklim değişikliğine karşı kırılganlığı artırıcı 

bir rol oynamaktadır. Bu nedenlerle, toplumsal cinsiyetin iklim değişikliği politika, strateji, plan ve programlarına 

bütünleştirilmesi gerekmektedir.” 

4.TÜRKİYEDE SU YÖNETİMİ ve KADIN 

Türkiye’de su yönetimi merkezi ve yerel idareler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Merkezi idareler en başta 

Devlet Su İşleri olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve bünyesinde 

bulunan İller Bankası A.Ş. ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 

Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

gibi kamu kuruluşlarıdır.Türkiye’de su hizmeti büyük oranda kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Su ve 

kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesindeki yerel idareler köyler, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idareleri, il özel idareleri, sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerdir. Türkiye’de çevre ve su politikaların 

oluşturulmasında katılımcılığın rolüne son yıllarda dikkat çekilmiş olup, kadın ise çevre yönetiminin önemli bir 

paydaşı olduğundan konuya dahil edilmesi gerektiği Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Kadın 

ve Çevre “ politika dokümanındaki ” Çevre politikalarını oluşturma süreçlerine kadınların katılımının artırılması” 

ifadesiyle de belirtilmiştir. Ancak Tablo 3 e baktığımızda yerel yönetimlerde kadın katılımının ne kadar az olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3: Türkiye’de Yerel Yönetimler e katılımın cinsiyetler arası dağılımı 

 
ERKEK 

SAYISI 

KADIN 

SAYISI 

TOPLAM 

SAYI 
KADIN ORANI(%) 

Belediye Başkanı  2.924 26 2.950 0,8 

Belediye Meclis Üyesi  30.450 1.340 31.790 4,2 

İl Genel Meclis Üyesi  3.269 110 3.379 3,2 

Köy Muhtarı  34.210 65 34.275 0,2 

Köy İhtiyar Meclis Üyesi  137.848 329 138.177 0,2 

Mahalle Muhtarı  18.178 429 18.607 2,3 

Mahalle İhtiyar Heyeti 

Üyesi  
71.174 1.409 72.583 1,9 

TOPLAM  298.053 3.708 301.761 1,2 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Şubat 2012 

Kadınların suyun yönetiminde etkin rol alması için tüm dünya çapında çağrılar yapılmasına karşın kadınların 

bilgi ve birikimlerine aktarabilecekleri en önemli yapı olan yerel yönetimlere bu kadar az katılım sağlamaları kadının 

Türkiye’de hala birçok alanda aktif olarak rol almadığının bir kanıtıdır. 

Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Sözleşmesi ile ivme kazanan kadın hareketi, kadınlar ile ilgili her soruna “kadın bakış açısıyla yaklaşma 

ilkesi”ni yerleştirme çabasını sürdürmektedir (Anonim 2012). 1990 yılında kurulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

(KSGM) sorunları parlamentoya taşımasında ve kadınlar lehine kararlar alınmasında etkili çalışmalar yürütmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin diğer ülkelerde olduğu 

gibi Türkiye’de de alınması gereken önlemlere, oluşturulacak strateji ve planlara yansıtılması gerekmektedir. Bu 

hususla ilgili çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen yeterli değildir. Aşağıda Türkiye’de yapılmış bazı çalışmalara yer 

verilmiştir;  

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı4hazırlanırken, doğal kaynakları doğrudan ve olumsuz biçimde etkileyen 

iklim değişikliğinin doğal kaynak kullanımının (su, gıda vb.) temel özneleri olan kadınları daha fazla etkilediği 

gerçeğinden hareketle, iklim değişikliği ile mücadele etmeye yönelik politika, strateji, plan ve programların toplumsal 

cinsiyete ilişkin hususlar ile bütünleştirilmesine önem verilmiştir (İDEP 2010). Ayrıca “Kadın çiftçilere iklim 

değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak amaçlı tarımsal üretim teknikleri eğitimleri verilmesi ve/veya iklim 

değişikliğine uyumun mevcut eğitim faaliyetlerine dâhil edilmesi” ile “Orman köylerinde enerjinin tasarruflu 

                                                           
 

4 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2023,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara- 2012 
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kullanılması ve ısı yalıtımının sağlanması için başta kadınlar olmak üzere köylülerin bilinçlendirilmesi için eğitimler 

verilmesi” gibi hedefler eylem planı içerisinde yer almıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013):Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), 2008 yılında tamamladığı AB destekli bir proje ile kadın ve çevre alanında, 

“Kadın ve Çevre Politika Dokümanı”nı geliştirmiştir. Bu Politika Dokümanı KSGM’nin koordinasyonunda hazırlanan 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)”5 kapsamındaki altı politika alanında yürütülen 

çalışmalardan biridir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında 7 kritik alana (eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve 

karar alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevre) ilişkin hedef ve stratejiler mevcuttur. Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Ulusal Eylem Planın da çevresel riskin ve etkinin tanımlanması için ihtiyaç duyulançevre verilerinin cinsiyet 

temelinde ayrımlaştırılmasının oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. İklim değişikliği dahil çevre ve kırsal alanda 

yürütülen çalışmalarda elde edilen veriler toplumsal cinsiyet bakış açısını içermelidir ki somut verilerle etkin strateji 

ve hedefler belirlensin. Ancak Eylem Planı 2008 de hazırlanmasına rağmen günümüze kadar herhangi bir faaliyet 

gerçekleşmemiştir. 

Eylem Planında yer alan diğer bir madde “Kadınların çevre konusunda alınacak kararlarda etkin olmaları 

sorunları yaşayanlar olarak ilk ağızdan anlatmaları önem teşkil eder” dir. Böylece müzakerelerde ve ortaya çıkan 

politika ve stratejilerde toplumsal cinsiyet perspektifi yansıtılabilir. Ancak bu stratejiler doğrultusunda gerçekleşmiş 

bir faaliyet görülmemektedir. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadınlar doğal kaynakların kullanımında kilit bir noktada bulunmaktadırlar.Toplumsal cinsiyet rolleri ve 

evdeki bakım işleri nedeniyle, kadınlar geleneksel bir su yönetimi bilgisine sahip oldukları için, su yönetiminde üst 

düzey merkezi planlamalardan çok, yerel yaklaşımların ve kadınların bilgisinin yer alması gerekmektedir. Bununla 

birlikte, kadınlar çevreye ilişkin politikaların oluşturulmasına ve karar mekanizmalarına katılımı oldukça sınırlıdır. 

Özellikle tarımda üstlendikleri rol nedeniyle kadınlardan su ile ilgili çok çeşitli sorumlulukları yerine getirmeleri 

beklenirken, su ile ilgili kararlar erkeklere bırakılmaktadır. Tüm dünya da bu hususa dikkat çekilirken gerek ülkemizde 

gerek küresel düzeyde elde edilmiş somut bir başarı bulunmamaktadır. Özellikle iklim değişikliği müzakereleri 

toplumsal cinsiyet duyarlılığını yeteri kadar gözetmemektedir. Bu durum her yıl yapılan taraflar konferansında da dile 

getirilmektedir. 

İklim değişikliği nedeniyle zaten kıt olan su kaynaklarının yönetimi önem arz etmektedir.Tarımsal suyun 

birincil kullanıcıları olan kadınların tarımsal suyun yönetiminde lider rolü üstlenmeleri desteklenmelidir.  

Kadınların çevre konusunda alınacak kararlarda etkin rol almaları sağlanmalıdır. Çevre verilerinin cinsiyet 

temelinde ayrımlaştırılmaması için çalışmalar başlatılmalıdır. 

Kadınlar hem tarım hemde tarım dışı alanlarda suyun birinci kullanıcıları oldukları için suyu yönetmeyi 

bilmektedirler. Eğer kadınlar hali hazırda suyu yönetmeyi biliyorlarsa, onların bilgileri, tecrübeleri ve öncelikleri, su 

sektörünün planlama ve politikalarını zenginleştirme de kullanılmalıdır. Dolayısıyla kadın su yönetiminde etkin bir rol 

oynamalıdır. 

Kadınlara tarımda suyun verimli kullanımına ilişkin teknolojiler konusunda teknik eğitim verilmelidir. Suyu 

bilinçli kullanmaları sağlanmalıdır. İklim değişikliği ile mücadele de alabilecekleri öncü rol göz ardı edilmemelidir. Bu 

yüzden kadının bilgiye erişimi sağlandığı sürece mücadelenin aktif ajanları olmaları da sağlanır. 

Su kaynaklarının yeterli olmaması tarımdan yeterli kazanç elde edemeyen halkın kırsaldan göçüne neden 

olmaktadır. Bu durum kadının istihdam dışı kalmasına sebep olmaktadır. Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik 

projelere önem verilirse iklim değişikliği ile mücadele için gerekli mali desteklere ulaşmaları da sağlanmış olur.  

  

                                                           
 

5 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)”, Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve 

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nca ortaklaşa yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında 

hazırlanmış ve Eylül 2008’de yayınlanmıştır.  
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ARTOVA EKİNLİ II GÖLET HAVZASINDA UZUN YILLIK YAĞIŞ GİDİŞLERİNİN 

KURAKLIK AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Kadri YÜREKLİ1  İrfan OĞUZ2  Özlem AKAR3 

ÖZET 

Bu çalışmada, Ekinli II havzasında uzun yıllar yağış verilerinden yararlanılarak, havzanın iklim değişikliği eğiliminin kuraklık açısından 

belirlenmiştir. Araştırmada, Devlet Su İşleri (DSİ) meteoroloji istasyonunun 1967-1999 yılları arası rasat verilerinden günlük, aylık ve yıllık yağışları 

materyal olarak kullanılmıştır. Yağışların kuraklık eğilimleri Standardize Yağış İndeksi (SPI) uygulanarak belirlenmiştir. Araştırmada havzanın 

kuraklık eğilimi 6, 12, 24 ve 48 ay süreler için araştırılmıştır. SPI-12 serisinde hafif kuraklık, SPI-24 serisinde orta derece kuraklık, SPI-48 serisinde 

şiddetli kuraklık ve  SPI-6 serisinde aşırı şiddetli kuraklık elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, yağış gidişi, kuraklık, SPI, Ekinli 

EXAMINATION OF LONG PERIOD PRECIPITATION TREND AT ARTOVA EKINLI II 

POND CATCHMENT REGARDING DROUGHT CONDITIONS 

ABSTRACT 

In this study, examination the tendency of long period’s rainfall variability at Ekinli II pond watershed with drought point of view was 

aimed. The daily, monthly and yearly precipitations measured at the DSİ meteorological  station during 1967 through 1999 were used. The 

tendency of drought was described by Standardized Precipitation Index (SPI). In the research, the drought tendency of the basin was investigated 

for 6, 12, 24 and 48 months periods. The SPI-12 series slightly drought, SPI-48 series moderately drought and SPI-6 series extremely drought 

were obtained. 

Keywords: Climate variability, precipitation trend line, drought, SPI, Ekinli 

GİRİŞ 

Herhangi bir bölgenin iklimi hakkında karar verebilmek için genellikle yağış ve sıcaklık gibi bazı meteorolojik 

değişkenlerin uzun yıllara ait ortalama, frekans ve ekstrem değerlerinin bilinmesi önemlidir. Ülkemiz gibi yarı kurak 

iklime sahip ülkelerde yağış hem çok önemli hem de oldukça değişken bir doğal kaynaktır. Yağışın bu yapısı ile gerek 

coğrafik dağılımı gerekse miktarı, tarımsal üretim, gıda güvenliği, su kalitesi, su kaynaklarının yönetimi, arazi kullanımı 

ve insan sağlığı gibi birçok sosyo-ekonomik sektörün yanında ekosistem üzerinde de önemli oranda etkili olmaktadır. 

Yağışların miktar ve şiddetinin çok fazla olduğu dönemlerde taşkınlar meydana gelirken, yağışın miktarının 

ortalamanın çok altına düştüğü dönemlerde ise kuraklık meydana gelmektedir. Gerek taşkın gerekse kuraklık gibi 

doğal olaylar canlı yaşamı ve çevresi üzerinde ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Taşkın ve kuraklık, ekosisteme 

müdahalenin bir sonucu olarak günümüzde kendini en ciddi hissettiren ve hissettirmeye de devam edecek olan 

doğal afetlerin başında yer almaktadır. 

Kuraklık, taşkın gibi ani olarak meydana gelmemesine rağmen, dünyadaki doğa olayları içinde maliyeti en 

fazla olan ve küresel anlamda yıllık olarak oldukça önemli maddi zararlara neden olan olaydır. Aynı zamanda diğer 

doğa olayları ile karşılaştırıldığında insanlığı en fazla tehdit edendir. Le Houerou (1996), kuraklığın tarım alanlarında 

görüldüğünü ve en çok da çorak arazilerin bu olaydan etkilendiğini belirtmiştir.  

21 yy.’ın en temiz enerji kaynağı ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçası olan su dünden daha önemli 

konuma gelmiştir. Çölleşme Sözleşmesi’indeki (UNCCD, 1995)tanımlamalara göre, ‘kuraklık’, yağışın, normal 

düzeyinin oldukça altında olduğunda ortaya çıkan ve arazi kaynakları üretim sistemlerini olumsuzca etkileyerek ciddi 

hidrolojik dengesizliklere yol açan, doğal oluşumlu bir olaydır. Türkeş (1998 ve 1999)’e göre kuraklık iklimsel 

değişimlerin neden olduğu geçici bir özelliktir; kurak ve yarı kurak bölgelerin yanı sıra, orta enlemlerin nemli-denizel 

iklimleri vb. diğer iklim bölgelerinde de oluşabilir (TEMA, 2001).  

Kuraklık, tarımsal, hidrolojik ve meteorolojik kuraklık olarak sınıflandırılmaktadır. Tarımsal kuraklık, Agnew ve 

Warren (1996) tarafından topraktaki nem eksikliğinin sonucu açısından tarımsal üretimde önemli düşmelerin olduğu 

süreler olarak tarif edilmiştir. Hidrolojik kuraklık, yüzey ve yeraltı sularında meydana gelen seviye düşüşleri olarak 
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belirtilmektedir (Palmer 1965). Meteorolojik kuraklık ise, belirli bir zaman periyodunda ortalamanın altında gözlenen 

yağışlı süreler olarak belirtilmektedir (Agnew 1990).  Bu tanımlardan kuraklığın ana nedeninin yağışın ortalamanın 

altında olması durumunda meydana geldiği anlaşılmaktadır. Tarımsal, meteorolojik ve hidrolojik kuraklığı belirtmek 

için pek çok indeks geliştirilmiştir. Bu indeksler, kurak bir bölgeden kısa ve yeterli bilgilerin çıkarılmasında fayda 

sağlamaktadır. Aynı zamanda bu indeksler kuraklık etkisini en aza indirmede, su kaynaklarının yönetimi açısından 

karar vermede önemli bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, Tokat-Ekinli gölet havzasında ölçülen aylık toplam yağışlar kullanılarak SPI indeksine göre 

kuraklık analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Ekinli Havzası, Yeşilırmak Havzası içerisinde yer almakta olup, Yoncalık Tepe (1270 m), Çatalbeli Tepe (1430 

m), Kargacıynak Tepe (1430 m), Boz Tepe (1290 m) ile çevrilmiş bulunan Çay Deresi drenaj alanından gelen suyu 

toplamaktadır. Havza toprakları kalkersiz kahverengi orman toprakları grubundandır. Bu toprakların ana maddelerini 

çoğunlukla iç püskürük kütlelerden andezit, bazalt ile volkanik tüfler, metamorfik kütlelerden mikasistler ve kısmen 

de tortul kayalar teşkil eder. Toprak meyilleri değişkendir. Kalkersiz kahverengi orman toprakları değişik derecelerde 

erozyona duyarlıdır. Taşlılık oldukça fazladır. Havza toprakları arazi kullanma kabiliyeti sınıflamasına göre VI. ve VII. 

Sınıf arazilerden oluşmaktadır. Havzada tarım, mera ve orman arazileri yer almaktadır. 

Bu çalışmada Tokat-Ekinli gölet havzasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarfından işletilen yağış 

istasyonunda 1967-1999 yılları arasında ölçülmüş olan 33 yıllık aylık toplam yağış miktarları materyal olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada Tokat-Ekinli gölet havzasının kuraklık analizini yapmak amacıyla McKee ve ark. (1993) 

geliştirilen Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (SPI) uygulanmıştır.  SPI yöntemi, zaman ölçeğinde geniş bir uygulamaya 

sahip olduğu için kuraklığın kısa ve uzun dönem izlemesinde daha esnek bir yapıya sahiptir (Edwards and McKee 

1997; Redmond 2000).  

SPI, bir i istasyonunda seçilmiş bir zaman dilimi içindeki yağış miktarının (Xi) ortalama yağış miktarından (Xi
ort) 

olan farkının standart sapmaya (σ) bölünmesi ile normalleştirilerek elde edilir ( Eşitlik 1). Aşağıda verilen ilişki yağış 

verisinin normal dağılım göstermesi durumunda kullanılmaktadır. Tersi koşulda seri uygun bir dağılıma uydurularak 

bu dağılımdan gözlemlere karşılık gelen olasılıkların standart normal dağılımdaki karşılığı olan z-değerleri (SYI) 

belirlenir. Thom (1966) da Gama dağılımını, yağış zaman serilerine en iyi uyumu gösteren dağılım olarak belirtmiştir.  

Bu nedenledir ki SYİ değerlerinin elde edilmesinde daha çok Gama dağılımı kullanılmaktadır. 

 

                                                                                                                                (1) 

 

SYİ değerlerinin normal hale getirilmesi sonucunda seçilen zaman dilimi içinde hem kurak hem de nemli 

dönemler aynı şekilde temsil edilmiş olunur. SYİ değerleri dikkate alınarak yapılan kuraklık değerlendirmesinde 

indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. SPI değerlerinin 

hesaplanmasında; en az 30 yıllık kesintisiz ve sürekli periyoda sahip aylık yağış dizileri hazırlanır. Yağış eksikliğinin 

farklı su kaynaklarına etkisi dikkate alınarak indislerdeki değişimlerin gözleneceği 3, 6, 12, 24, 48 ve 60 aylık gibi farklı 

zaman dilimleri belirlenir.  

Tokat-Ekinli gölet havzasında kuraklığın analiz edilmesi amacıyla 3, 9, 12 ve 24 aylık sürelerdeki SYİ 

indislerinin hesaplanmasında gama dağılımı kullanılmıştır. Bu dağılımın genel kümülatif olasılık ilişkisi ve dağılıma ait 

parametrelerin tahmininde kullanılan ilişkiler aşağıda verilmiştir.   

       (2) 

 α >0 ve β >0 olmak üzere, sırasıyla şekil ve ölçek parametresini, x ise yağış miktarını ifade 

etmektedir. Dağılıma ait parametreler aşağıdaki ilişkilerden saptanır. 
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        (3) 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma alanındaki kuraklığı analiz etmek amacıyla son yıllarda yaygın kullanım alanı bulan 

Normalleştirilmiş Yağış İndisi olan (SPI) indisi kullanılmıştır. Tokat-Ekinli gölet havzasındaki kuraklığın analizinde 6-, 

12-, 24- ve 48 aylık süreler için aylık toplam yağışlardan elde edilen serilerden SPI değerleri iki parametreli gama 

dağılımı kullanılarak standart normal dağılımdan elde edilmiştir. Farklı süreler için elde edilen SPI indisinin değişim 

grafikleri Şekil-4’de verilmiştir. 

 

Şekil 1.  Tokat-Ekinli Gölet havzasında 6 aylık süre için SPI değişimi  

 

Şekil 2.  Tokat-Ekinli Gölet havzasında 12 aylık süre için SPI değişimi  

 

Şekil 3.  Tokat-Ekinli Gölet havzasında 24 aylık süre için SPI değişimi  

 

 

Şekil 4.  Tokat-Ekinli Gölet havzasında 48 aylık süre için SPI değişimi  

Şekiller incelendiğinde seçilen zaman sürelerinin artmasıyla kurak süreler daha az meydana gelirken 

oluşan kurak surelerin uzunluğunun artmış olduğu görülmektedir.  Halbuki altı aylık seri için elde edilen SPI grafiğine 

bakıldığında sık aralıklarla kuraklık yaşanmasına karşın yaşanan kuraklıkların süre anlamında uzunluğu diğer seçilen 

zamanlardakinden daha az olmuştur. Yine şekillerden göze çarpan ilginç bir durumda 1977-1988 yılları arasında SPI-

24 ve SPI-48 grafiklerinde hemen hemen hiç kuraklık yaşanmamışken özellikle SPI-6 da belirtilen sürede farklı 
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şiddetlerde kuraklığın yaşandığını göstermektedir. Buradan aslında yukarıda SPI ile ilgili açıklamalarda verildiği üzere 

kuraklığın farklı kaynaklara etkisinin nasıl yansıyacağının belirlenmesinde seçilecek periyodunun önemi teyit 

edilmektedir. Çalışma alanı için 1999 yılından sonraki dönem için yağış kayıtları bulunmadığından özelikle küresel 

anlamda ciddi bir tehdit olan sera gazı etkilerinin bir sonucu olan iklim değişikliğinin çalışma alanı üzerindeki etkisinin 

ne olduğuyla ilgili kestirimde bulunmak mümkün olmamıştır. Ancak yukarıda verilen şekillerden 1977-1988 yılları 

arasında yaşanan yaş süreden sonraki dönem kuraklığa girilmiş olduğunu göstermektedir. Yaşanan bu kuraklık süreci 

1999 dan sonra nasıl devam etti bunun için bir şey söylemek yağış kayıtlarının olmamasından dolayı mümkün 

değildir.  

Çalışma alanında SPI kuraklık indislerine göre 1967-1997 yılları arasında McKee ve ark. (1993) de verilen 

kuraklık sınıflarının kaç kez tekrarlandığı Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere Tokat-Ekinli gölet 

havzasında tüm kuraklık kategorileri yaşanmıştır. Ancak genel anlamda bakıldığında araştırmada göz önüne alınan 

SPI-6, SPI-12, SPI-24 ve SPI-48 aylık süreler için elde edilen SPI serilerinde gözlem süresinin yaklaşık yarısında 

kuraklık meydana gelmemiştir. Bununla birlikte dört kuraklık serisinde de en fazla yaşanan kuraklık tipi hafif kuraklık 

olmuştur. Hafif kuraklık en fazla SPI-12 serisinde elde edilirken, orta derece kuraklık sınıfı SPI-24 serisinde elde 

dilmiştir. Şiddetli kuraklık ise SPI-48 aylık seride en fazla meydana gelmiştir. Aşırı şiddetli kuraklık ise SPI-6 serisinde 

elde edilmiştir.  

Çizelge 1. Kuraklık sınıflarının gözlem süresi içindeki tekrarlanma sayıları 

Kuraklık Sınıfı 
SPI 

SPI-6 SPI-12 SPI-24 SPI-48 

Kuraklık yok 210 182 182 179 

Hafif kurak 116 141 121 109 

Orta derece kurak 30 36 47 36 

Şiddetli kurak 19 16 19 24 

Aşırı kurak 16 10 4 2 

Toplam 391 385 373 350 

SONUÇLAR 

Tokat-Ekinli gölet havzasındaki kuraklığın analizinde 6-, 12-, 24- ve 48 aylık süreler için aylık toplam 

yağışlardan elde edilen serilerden SPI değerleri iki parametreli gama dağılımı kullanılarak standart normal dağılımdan 

elde edilmiştir. 1977-1988 yılları arasında yaşanan yaş süreden sonraki dönem kuraklığa girilmiş olduğunu 

göstermektedir. Yaşanan bu kuraklık süreci 1999’ dan sonra nasıl devam etti bunun için bir şey söylemek yağış 

kayıtlarının olmamasından dolayı mümkün değildir.  
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UYDU VERİLERİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE GÖLCÜK GÖLÜ SU TOPLAMA 

HAVZASI CORİNE EROZYON HARİTASININ OLUŞTURULMASI

 

Hilmi Zafer DEMİR1   Levent BAŞAYİĞİT1 

ÖZET 

Bu çalışma, birinci derece Doğal Sit Alanı ve Turizm Merkezi olan yaklaşık 11 km2’lik alana sahip Isparta Gölcük Krater Gölü havzasının 

potansiyel erozyon riski ve gerçek erozyon tehlikesinin belirlenmesini amaçlamaktadır.  

Çalışmada uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılmış, erozyon riskleri CORINE metoduna göre belirlenmiştir. Çalışmada toprak 

haritaları, topoğrafik haritalar, iklim verileri, IRS uydu görüntüleri temel kartoğrafik materyal olarak kullanılmış, arazi etüdleri yapılarak havzanın 

toprak aşınabilirliği, aşındırıcı güç, potansiyel erozyon riski ve gerçek toprak erozyon tehlikesi değerleri tespit edilerek haritaları oluşturulmuştur.  

Çalışma sonucunda, alanın % 63.97’sinde potansiyel erozyon riski yüksek, % 65.88’inde ise gerçek erozyon tehlikesi yüksek olarak 

bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen veriler ve haritalara göre havzanın korunmasına yönelik projelerin hazırlanması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Volkanik göl, IRS, CORINE, ArcGIS 

THE PRODUCE OF GOLCUK LAKE WATERSHED CORINE EROSION MAPS USING 

SATELLITE DATA AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the potential and actual soil erosion risk of Golcuk Lake Watershed. The Lake watershed is very 

important natural protected area and tourism area. The area of Golcuk Lake watershed is about 11 km2.  

In this study, satellite data and geographical information systems were used. The erosion risks were determined according to CORINE 

method. Soil maps, topographic maps, meteorological data, IRS data were used as base cartographical material. Soil erodobility, erosivity, 

potential erosion risk and actual erosion were determined. Their maps were produced.  

At results, it was found that 63.97 % of study area has high potential erosion risk. In was also that 65.88 % of study area has high actual 

erosion. The erosion conservation project has to make for Lake Watershed according to this result and erosion maps. 

Keywords: Volcanic Lake, IRS, CORINE, ArcGIS 

1.GİRİŞ 

Erozyon, toprak materyalinin parçalanarak bir yerden başka bir yere taşınması ve birikmesini ifade eder. 

Erozyonun nasıl ve ne zaman oluştuğunu anlamak için erozyon oluşumunu kontrol eden yağış, toprak özellikleri, 

topoğrafik özellikler, bitki örtüsü ve insanların toprak yönetimine ait uygulamalar gibi faktörlerin belirlenmesi ve 

birbirleri ile olan ilişkisinin ve etki derecesinin ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçla, bugüne kadar laboratuar 

yada arazi koşullarında yapılan çalışmalarda değişkenler kaydedilmiş, en uygun ilişkiler korelasyon ve regresyon 

analizlerini içeren istatistik metotlarıyla araştırılmıştır (Morgan, 1991).  

Erozyon oluşumunu kontrol eden faktörlerin belirlenmesinde ve özellikle birbirleri ile ilişkilendirilmesinde 

teknolojik yeniliklerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bunların başında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama 

Metodu (UA) yer almaktadır. Bilgisayar ortamına aktarılan verilerin harita katmanları halinde depolanmasına ve bu 

katmanların birbirleri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı erozyonla oluşan 

toprak kayıplarının tahmin edilmesinde, erozyon riski taşıyan alanların belirlenmesinde ve haritalanmasında yerini 

almıştır. Ayrıca bu sistemler erozyon oluşumunu kontrol eden faktörlerin sanal ortamda modellenmesine olanak 

sağlamıştır (Başayiğit, 2002).  

CORINE, Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından ekonomik gelişmeyi sağlamak, çevresel ve doğal kaynak 

yönetim politikalarını iyileştirmek amacıyla 1985 yılında geliştirilmiş olan bir programdır (Erol ve ark., 2004). CORINE 

erozyon metodunun sonucunda iki risk belirlenmektedir. Bunlar potansiyel erozyon riski ve gerçek erozyon 

durumudur. Bu yaklaşımın temel esasları içinde arazi çalışmaları ile erozyon haritalarının oluşturulmasının maliyet ve 

zaman yönünden yüksek gideri olan bölgelerde ve özellikle büyük havzalarda Uzaktan Algılama teknolojileri 

yardımıyla erozyona ait verilerin sağlanması yer almaktadır(EEA, 1995).  

Türkiye, topoğrafik yapısı ve yağış karakteristiği nedeniyle erozyonun şiddetli olarak görüldüğü ve yoğun 

risk altında yer aldığı topraklara sahiptir. Türkiye’de 66,576,042 ha alan su erozyonu, 330,000 ha alan ise rüzgar 

                                                           
 

 Bu çalışma Tübitak 2012/2209-A no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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erozyonunun tehdidi altındadır. Türkiye topraklarının % 7’sinde hafif, % 20’sinde orta, % 36’sında şiddetli ve % 28’inde 

çok şiddetli erozyon olduğu belirtilmektedir (Özden, 2000). 

Türkiye’de erozyon tehlikesi altında bulunan toprakların % 99’unda erozyon çeşidi su erozyonudur. Su 

erozyonundan kaynaklanan zararlar ise iki yönlü olarak oluşmaktadır. Bunlardan birincisi bitkisel üretimde verimlilik 

için temel unsur olan üst toprağın aşınması, ikincisi ise aşınan toprakların taşınarak tarım arazilerinde, su yataklarında, 

kanallarda, baraj ve göl rezervuarlarında birikmesidir.  

Gölcük Gölü ve çevresinin mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne, kullanım hakkı ve sorumluluğu Milli 

Parklar ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde ait enderliği yüksek bir alandır. Alan 1991 tarihinde ve 51 sayılı Orman 

Bakanlık oluru ile Tabiat Parkı olarak tefrik edilmiş, 23.11.1994 gün ve 132 sayılı oluru ile revize edilerek bugünkü 

sınırlarına (yaklaşık 5925 hektar) kavuşmuştur. Ayrıca Gölcük Gölü ve çevresi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 28.07.1992 gün ve 1499 sayılı kararları ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ayrılmıştır. Yine söz 

konusu alan 11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir (Gül ve ark., 2004). 

Gölcük Gölü havzasının mevcut bitki örtüsü, otlatma ve yakacak kullanımı sonucu tahrip olması nedeniyle 

havzanın üst kesimlerinden yağışlarla 91 m3 toprak taşındığı ve bir yılda 23.39 m3 toprağın göl tabanında biriktiği 

belirtilmektedir. Bu durumun Gölcük Gölü’nün tamamen dolması ve su dengesinin bozulması tehlikesini doğurduğu 

ifade edilmektedir. Gölcük Gölü havzasına ait arazi etüt çalışmalarında, havzadaki en önemli problemin; su toplama 

havzasında meydana gelen erozyon sonucu dolması, bu nedenle göl kapasitesinin zamanla azalması olduğu ifade 

edilmiştir (Erol ve ark. 2005). Erozyonu yayılımı ve şiddeti hakkında ise bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bu çalışma havzada var olduğu bilinen erozyon risklerinin belirlenmesi, derecelendirilmesi ve erozyon 

haritalarının oluşturulması amacıyla yapılmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Gölcük Gölü havzası kuzeybatı Akdeniz bölgesinde, Isparta kentinin güney-güney batısında yer almaktadır. 

Havza, Isparta kent merkezine yaklaşık 13 km uzaklıktadır. Havzanın alanı yaklaşık 11 km2 dir. Çalışma alanı 277000–

4180000 m; 281000–4176000 m koordinatları arasında yer almaktadır. Şekil 1’de çalışma alanın konumu verilmiştir. 

 

Şekil 1: Çalışma Alanının Konumu 

Çalışma alanına ait özellikler IRS uydu verisi, Isparta M24-c2 ve M24-d1 pafta numaralı topoğrafik haritalar, 

aylık sıcaklık ve yağış ortalamaları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 1/25.000 ölçekli toprak 

haritaları ve arazi etüdleri ile elde edilmiştir. Uydu verilerinin işlenmesinde ERDAS IMAGINE yazılımı, sayısal verilerin 

üretilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde ArcGIS yazılımı kullanılmıştır. Erozyon risk modeli olarak CORINE 

seçilmiştir. 

Veri girişi ve sayısal altlık haritanın oluşturulması amacıyla topoğrafik paftalar sayısallaştırılmış, sayısal arazi 

modeli elde edilmiştir. Sayısal arazi modelinden eğim sınıfları haritası üretilmiştir. Toprak haritalarından bünye, 

derinlik ve taşlılık haritaları üretilmiştir. IRS uydu verisinde kontrollü sınıflandırma yapılarak arazi kullanım türü haritası 
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ve arazi örtü durumu katmanı hazırlanmıştır. Isparta iline ait yağış ve sıcaklık verileri temin edilerek Fournier yağış 

indeksi ve Bagnouls - Gaussen kuraklık indeksi hesaplamaları yapılmıştır. Üretilen harita katmanları raster veri 

yapısında çakıştırılarak CORINE erozyon riskleri haritaları üretilmiştir. Şekil 2’de CORINE erozyon metodunun akış 

şeması yer almaktadır. 

 

Şekil 2: CORINE Erozyon Metodunun Akış Şeması 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI  

3.1.Toprak Aşınabilirliği 

Gölcük gölü su toplama havzasının tamamı kaba bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Bu toprakların su 

tutma kapasiteleri düşük ve erozyona duyarlıdır. Havzanın % 51.86’sında toprak derinliği 25 cm’den daha azdır. 

Alanın % 41.13’ünde ise derinlik 75 cm’den daha yüksek bulunmuştur. Şekil 3’de alan için üretilen bünye ve derinlik 

katmanları verilmiştir.  

  

                Şekil 3: Toprak Bünyesi ve Derinliği 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

556 
 

Gölcük gölü su toplama havzasının %  39.03’ü çok az taşlı, % 53.96’sı fazla taşlı sınıfında yer almıştır. Toprak 

bünyesi, derinliği ve taşlığı özelliklerine göre alanın % 87.08’inde aşınabilirlik orta, % 5.91’inde ise yüksek sınıflarında 

bulunmuştur. Şekil 4’de taşlılık ve aşınabilirlik haritaları verilmiştir.  

3.2Aşındırıcı Güç 

Herhangi bir bölgede gözlenen erozyon olayı, yağışın erozivitesine, toprağın aşınma oranına, arazinin 

özelliklerine ve kullanım amacına bağlı olarak değişim göstermektedir. Yağış erozyonu risk sınıfları, Fournier indeksi 

(FI) ile hesaplanmıştır (Michiels ve Gabriels, 1996):  

   ∑(
     

 

  

   

) 

  

Şekil 4: Taşlılık ve Aşınabilirlik Haritası 

Eşitlikte: FI: Fournier İndeksi (mm), pmax: aylık toplam en yüksek yağış miktarı (mm), p: Yıllık toplam yağış 

miktarı (mm) olarak alınmıştır. Yağış erozyon risk sınıfı değerleri, yağış erozivite indeksine dayalı olarak belirlenmiştir. 

Fournier yağış indeksinin (FI), 1970–2011 yıllarına ait aylık yağış verilerinden yararlanılmıştır. Hesaplamalar 

sonucunda FI=50.58 bulunmuştur. Bu değer, 40–60 arasında olduğu için FI değeri şiddetli ve 3.sınıfına girmektedir. 

MFI yağış değişkenliğinin belirlenmesinde yeterli olmasına rağmen, kurak dönemlerin belirlenmesinde ve 

kısa süreli kuraklıkların saptanmasında yeterli değildir. Yani neme bağlı olarak, toprak erozyonunun artması ve bitki 

örtüsünün azalması göz önüne alınmaz. Bu durumda erozivitenin belirlenmesinde diğer bir kuraklık indeksi olan BGI 

(Bagnouls-Gaussen aridity index) kullanılmıştır (Michiels ve Gabriels, 1996). 

    ∑(      )    

Burada, ti: aylık ortalama sıcaklık, pi: aylık toplam yağış, 2ti–pi > 0 olan gün sayısının, ayın gün sayısına oranı 

olarak verilmiştir.  

Isparta ilinin aylık ortalama sıcaklık ve yağış verilerinden yararlanılarak Bagnouls–Gaussen Aridity İndeksi 

(BGI) formülüne göre hesaplanmış ve 93 bulunmuştur. Bu değer, 50–130 arasında olduğu için BGI değeri kuru ve 3. 

sınıfta bulunmuştur. Fournier İndeks sınıf değeri ile Bagnouls-Gaussen İndeks sınıf değerlerinin çarpılması sonucu 

çalışma alanı için aşındırıcı güç sınıfı 3 olarak belirlenmiştir. 

Gölcük gölü su toplama havzasının deniz seviyesinden yüksekliği 1370-1770 m arasında değişmektedir. 

Alanın eğim karakteristiği ise orta ve şiddetli eğimdedir. Havzanın % 32.57’si düz ve hafif eğimde iken yaklaşık % 70’i 

% 5’den daha fazla eğimdedir (Çizelge 1). Şekil 5’de havzanın yükseklik ve eğim sınıfları haritası verilmiştir.  

 

 

 

 



Bilgi Teknolojileri 

557 
 

Çizelge 1: Gölcük Gölü Su Toplama Havzası Eğim Derecesi Dağılımları 

Eğim Sınıfları Alan (km2) Yüzde (%) 

0 – 5 3.58 32.57 

5 – 15 1.18 10.74 

15 – 30 3.26 29.66 

30 + 2.20 20.02 

Göl 0.77 7.01 

TOPLAM 10.99 100.00 

 

  

Şekil 5: Yükseklik ve Eğim Sınıfları Haritası 

Ortalama eğim, havzanın hidrolojik özellikleri bakımından önemli bir faktördür. Genel bir ifade ile ortalama 

eğimi fazla olan havzalarda sağanak yağışlardan ve ani kar erimelerinden sonra yüzeysel akışın kısa sürede dere 

yatağına ulaştığı, dere akımındaki yükselmelerin daha fazla ve kısa süreli olmaktadır. 

3.3.Erozyon Tehlikeleri 

Gölcük gölü su toplama havzası çıplak toprak, geniş yapraklı orman, göl, iğne yapraklı orman, kuvvetli maki, 

meyve bahçesi, zayıf maki alanlarından oluşmaktadır. Havzanın yaklaşık olarak yarısını makilik alanlar 

oluşturmaktadır. Çizelge 2’de arazi kullanım sınıflarına göre dağılımları verilmiştir. Buna göre havzasının arazi örtü 

sınıfının % 84.44’ünü korumalı alanlar, % 8.55’ini korumasız alanlar oluşturmaktadır. Şekil 6’da alanın arazi kullanım 

türleri haritası ve örtü sınıfları haritası verilmiştir. 

Üretilen tematik katmanların çakıştırılması sonucu potansiyel erozyon riski alanın % 29.02’sinde orta, % 

63.97’sinde ise yüksek olarak belirlenmiştir. Gerçek erozyon tehlikesi ise alanını % 27.11’inde orta, % 65.88’inde ise 

yüksek bulunmuştur. Geriye kalan % 7.01’lik alan ise Gölcük gölüne karşılık gelmektedir. Şekil 7’de alanın erozyon 

tehlikeleri için üretilen haritaları, Şekil 8’de alana ait görünümler verilmiştir. 

Çizelge 2: Gölcük Gölü Su Toplama Havzasının Arazi Kullanım Sınıflarına göre Dağılımları 

Arazi Kullanım Türleri Alan (km2) Yüzde (%) 

Çıplak Toprak 0.94 8.55 

Geniş Yapraklı Orman 1.73 15.75 

Göl 0.77 7.01 

İğne Yapraklı Orman 1.60 14.55 

Kuvvetli Maki 2.30 20.93 

Meyve Bahçesi 0.49 4.46 

Zayıf Maki 3.16 28.75 

TOPLAM 10.99 100.00 
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Şekil 6: Arazi Kullanım Sınıfları ve Örtüsü Haritası 

   

Şekil 7: Potansiyel Erozyon Riski ve Gerçek Erozyon Tehlikesi Haritası 
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Şekil 8: Alana Ait Görünümler 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Çalışma alanı kaba bünyeli topraklardan oluşmuş, alanının yarısından fazlası sığ ve taşlılık göstermiştir. 

Bununla birlikte alanın en alçak noktası 1370 m, en yüksek noktası ise 1770 m olarak bulunmuş, kısa mesafede 

yüksek kot farkı nedeniyle alanın yarısı sarp ve çok sarp alanlardan oluşmuştur. 

Toprak bünyesi, toprak derinliği ve toprak taşlılığı sınıf değerlerinin ilişkilendirilmesi ile çalışma alanının 

büyük bir kısmında toprak aşınabilirliği orta olarak tespit edilmiştir. Fournier yağış indeksi ve Bagnouls-Gaussen 

kuraklık indeksi hesaplamalarından aşındırıcı gücü yüksek olarak hesaplanmıştır. Aşınabilirliğin yüksek olduğu araziler 

özellikle havzanın kuzeyinde yer almıştır. Bu bulgular ışığında Gölcük gölü su toplama havzasının % 63,97’sinde 

potansiyel erozyon riski yüksek bulunmuştur.NÇalışma alanın büyük çoğunluğunun tamamen korumalı olmasına 

rağmen potansiyel erozyon riski yüksek olması nedeniyle gerçek erozyon tehlikesinin de yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Buna göre; çalışma alanının büyük bölümünde erozyon koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Ancak 

alanın birinci derecede doğal sit alanı olması nedeniyle hukuki koşullar göz önüne alındığında ancak kültürel 

tedbirlerin alınabileceği görülmektedir. Bu nedenle alanda çalı demetli yada diğer teras uygulamaları, sekileme, 

çevirme hendekleri, çit tesisi ve doğal malçlama gibi kültürel koruma önlemlerinin yapılması uygun olacaktır. Bu 

amaçla bir koruma projesinin hazırlanarak uygun görünmektedir. 
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SİNOP İLİ ARAZİLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN CBS ANALİZLERİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE POTANSİYEL TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ 

Ali İMAMOĞLU1  Orhan DENGİZ1  Fatma Esra SARIOĞLU1 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, Sinop ili arazilerinin bazı özelliklerinin cbs analizleriyle değerlendirilmesi ve potansiyel tarım alanlarının belirlenmesi 

kapsamaktadır. Çalışma alanı yaklaşık 553320 ha’dır. Bu çalışmada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı toprak veri tabanından 

faydalanılmış ve Sinop ilini gösteren topografya haritası kullanılarak sayısal yükselti modeli oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, Sinop ili verimli 

topraklarının olduğu alüvyal araziler toplam alanın %2,4’ünü kaplamaktadır. Mevcut arazi kullanım durumunda toplam alanının yarıdan fazlası olan 

%57.9’unu orman alanları oluşturmaktadır. Kalan arazilerin büyük kısmında ise nadassız kuru tarım yapılmaktadır. Erozyon durumu incelendiğinde 

alüvyal arazilerin genellikle erozyondan az etkilenen sahalar olduğu, buna karşılık orta şiddetli erozyon ise %59.3 oranla eğimin %20 ve üzerinde 

olduğu alanlarda görüldüğü sonucuna varılmıştır. Arazi kullanım kabiliyet dağılımında, ilk 4 sınıf olan işlemeli tarıma uygun alanlar 136211,6 ha’lık 

alan ile İl arazi varlığının 24.6’sını oluşturduğunu geriye kalan 420843,6 ha’lık alan ise tarımsal uygulamalara izin vermeyen araziler olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma alanının erozyon dağılım durumu ile arazi yetenek sınıfları arasında oluşturulan modele göre, tarımsal potansiyeli 

yüksek alanlar İlin çok az bir kısımını oluşturmakta olup, toplam alanın yalnız %4,4’nü kapsamaktadır. Bununla birlikte Sinop ili arazilerinin %90.2’si 

ise tarımsal potansiyeli düşük alanlar içerisine girmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Potansiyel tarım alanları, GIS, Sinop 

DETERMINATION POTENTIAL AGRICULTURAL LANDS AND EVALUATION SOME 

PROPERTIES OF SINOP PROVINCE LANDS BY CIS ANAYSIS 

ABSTRACT 

The aims of this study are to determine potential agricultural lands and evaluation some properties of Sinop province lands by CIS 

analysis. The study area covers about 553320 ha. Soil database prepared by the Rural Affairs General Directory was used and topographic map 

was digitised to generate digital elevation model of the Sinop province. According to results, alluvial lands that are very fertile area cover about 

2.4% of the total area. More than the half of the total area (57.9%) covers forest land while, most of the rest of the total area has been used as rain 

fed agricultural area. As for soil erosion, alluvial lands are not affected by erosion whereas, lands that have more than 20% slope have moderate 

and severe erosion and cover 59.3% of the total area. In addition, land capability classification was determined that 136211,6 ha of the total area 

is suitable for agricultural activities whereas 420843,6 ha is not suitable for agricultural activities. Finally, according to results, 90.2% of total area 

has low potential agricultural areas whereas, only small part of the total area (4.4%) has high potential agricultural areas in Sinop Province. 

Key words: Potantial agricultural lands, GIS, Sinop 

GİRİŞ 

Ülkemizin toprakla ilgili mevcut potansiyeli tam olarak değerlendirilememektedir. Bu yüzden tarımsal 

üretimin ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda daha etkin çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle arazi 

kaynaklarının korunması ile ilgilenen arazi kullanıcıları ve yöneticiler için rasyonel ve sürdürülebilir arazi kullanımı, 

şimdiki ve gelecekteki nüfusun yararı için önemli bir konudur (Dengiz ve ark. 2009). Zira, yöresel, bölgesel ve ulusal 

planlamalara geçmeden önce toprak ve su kaynaklarının niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesi, eldeki 

kaynakların potansiyellerinin saptanması, gelişen teknolojilere paralel olarak veritabanlarının ve haritaların 

oluşturulmaları gerekmektedir (Dengiz ve Sarıoğlu, 2011). 

Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde, harita ve harita bilgilerinin üretimi, sunumu, güncellenmesi arşivlenmesi 

yöntem ve teknikleri de kökten değişmektedir. İnsan hayatına ilişkin pek çok unsurla (harita, mülkiyet, sağlık, çevre, 

kent, savunma vb.) iç içe olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle hayatımızda 

yer edinen önemli bir araştırma ve uygulama alanı olmuş, özellikle doğal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde hazırlanan planlama çalışmalarında önemli roller üstlenmiştir. CBS uygulama şekillerine göre çeşitli 

isimlerle anılmaktadır. Toprak bilgi sistemleri ve tarım bilgi sistemleri de bunlardandır. CBS’nin tarımsal amaçlı en 

yaygın kullanımı toprak tasnifi, rekolte tahmini, toprak etüdleri, toprak muhafaza ve havza planlama konuları 

üzerinde toplanmaktadır (Yomralıoglu, 2000). Toprak bilgi sistemleri, toprak özelliklerinin haritalar halinde sayısal 

ortamda depolanıp analizlerini temel almaktadır (Harmon, and Anderson, 2003). 

                                                           
 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 55139, Samsun 
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Bu çalışma, son dönemlerde yoğun olarak kullanımı yaygınlaşan CBS’nin uygulama alanlarından olan 

Toprak Bilgi Sistemlerine örnek olarak yer almakta olup, 1: 25.000 ölçekli Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

Türkiye’nin illeri için hazırlanan toprak haritalarında yer alan bazı parametreler (arazi kabiliyet sınıflarının, erozyon, 

mevcut arazi kullanımı, büyük toprak grupları) ile Sinop iline ait sayısal topografik haritadan üretilen bazı 

parametrelerin (sayısal yükselti modeli, bakı, eğimi ve üç boyutlu harita) analizlerini kapsamaktadır. 

MATERYAL VE METOD  

Materyal 

Araştırma sahası; Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Sinop ili sınırlarıdır. Sinop ili; 41o.2’- 

43o.5’ kuzey paralelleri ile 34o.52’- 35o.5’ doğu meridyenleri arasında kalır. Gerçek alanı 5533 km²’dir. Kuzeyi 

Karadeniz’le çevrili olan ilin güneydoğusunda Samsun, güneyinde Çorum, batısında Kastamonu illeriyle komşudur 

(Şekil 1).  

 

Şekil 1. Lokasyon haritası. 

Sinop ilinde kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak iklimde bir değişme söz konusudur. 

Küre dağları yaklaşık 1800 m’lik yükseltiye sahiptir. Küre dağlarında sıcaklık kıyıya göre ortalama 9-10 derece kadar 

düşük yağış ortalaması ise oldukça yüksektir. Küre dağlarının kıyıya paralel uzanış yönü sebebiylede iç kesimlerde 

iklim daha farklı özellik göstermektedir. Sinop meteoroloji istasyonu uzun yıllar ortalaması verilerine göre yıllık 

sıcaklık ortalaması 13.9 oC’dir. Yılın en sıcak ayı Temmuz (22.6 oC), en soğuk ayı ise Şubat ayıdır (6.2 oC). Yağış 

verilerine baktığımızda yıllık yağış ortalaması 666 mm’dir. Yağışın büyük çoğunluğu sonbahar aylarında düşmektedir.  

KÜRE DAĞLARI 

Erfelek  
 Ovası 

KARADENİZ 
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Sinop yarımadasının güneyinde, Kuzey Anadolu Dağları orta yükseltidedir ve ana çizgileriyle uzanışlarına 

paralel depresyonlarla birbirinden bariz olarak ayrılmış iki depresyon halinde bulunurlar (Akkan 1975). Küre 

dağlarının hemen güneyinden Kızılırmak vadisi geçmektedir. Yarımadanın güneyindeki doğal sınırı oluşturan Küre 

dağları üzerinde 1400 m’lerde eski bir aşınım yüzeyi görülür ve bu yüzey akarsular tarafından parçalanarak bugünkü 

görünümünü kazanmıştır (Şekil 2). Bu yükseltiden adaya doğru devam eden sırtlar görülmektedir. Sinop 

yarımadasının hemen bütününde görüntü aşınım yüzeyleri şeklindedir. Yarımadanın kuzeybatısında plato yüzeyinin 

genel yükseltisi 70-80 m civarındadır. Bu yükselti Akliman çevresinde 30 m’lere kadar inmektedir. Sarıkum gölü, 

Aksaz bataklık alanı ve Karasu deltalarında da yükselti son derece düşüktür. 

 

Şekil 2. Sinop ili yükselti haritası ve topografik kesiti. 

Yöntem 

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri TNT Mips v6.4 Microimage programı kullanılarak Sinop iline ait sayısal 

yükselti modeli oluşturulmuştur. Yine TNT Mips v6.4 MicroImage ve ArcGIS v9.3 yazılımları kullanılarak doğal drenaj 

ağ deseni, arazinin eğim haritası, bakı gibi haritaları ile büyük toprak grupları, mevcut arazi kullanımı gibi haritalar 

oluşturularak arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve erozyon arasındaki ilişkilerle Sinop ili potansiyel tarım alanlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı toprak haritalarından 

faydalanılmıştır. Ayrıca Sinop ilini gösteren topografya haritası kullanılarak sayısal yükselti modeli oluşturulmuştur 

(Şekil 3). 
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Şekil 3. Sinop ili eşyükselti haritası ve kabartma haritası. 

Son olarak Sinop iline ait erozyon ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları haritaları Şekil 4’te gösterildiği gibi bir 

şemayla biraraya getirilmiş ve analiz yaptırılmıştır. ArcGIS 9.3v programı kullanılarak yapılan analiz sonucunda Sinop 

ilinin potansiyel tarım alanları haritası elde edilmiştir. 

 

Şekil 4. Potansiyel tarım alanlarının AKK ve erozyon sınıflarına göre belirlenmesi. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Toprak çalışmalarında mevcut verilerin, arazinin topografik özellikleriyle birlikte analizi büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü bazı arazilerin tarıma elverişli topraklara sahip olmasına rağmen topografik açıdan oldukça 

elverişsizdir. Böylesi durumlarda yapılan hataların önüne geçebilmek için toprak çalışmalarında üçüncü boyut olan 

yükseltinin ve arazinin morfolojik özelliklerinin (bakı, eğim gibi) iyi analiz edilmesi gerekmektedir (Şekil 5). Bu yüzden 

bu çalışmada öncelikle arazinin sayısal yükselti modeli oluşturulmuş ve eğim bakı gibi bazı özelliklerinin analizi 

yapılmıştır. 

Sinop ili eğim haritası incelendiğinde toplam alanın % 26.6 sı %10’dan düşük eğim değerlerine sahipken, 

%40’ın üzerinde eğimli sahalar sadece ilin %5.1’inde görülmektedir. Sinop yarımadasının doğal sınırını oluşturan Küre 

dağları üzerinde eğim değerleri yüksektir. Yarımadanın 70-80 m’lerdeki plato düzlüklerinde ve Kızılırmak vadisinde 

ise eğim değerleri oldukça düşüktür. Bakı; iklim, bitki dağılışı, erozyon, toprak oluşmu gibi olaylar üzerinde etkilidir. 

Araştırma sahası bakı haritası incelendiğinde bakının neredeyse her yöne eşit dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu 

Sinop ilinin akarsular tarafından bolca yarılıp vadi ağının fazla olmasıyla ilgilidir. Ayrıca vadi ağının fazlalığı sebebiyle 

bakı kısa mesafelerde değişiklik göstermektedir (Tablo 1). 

 

Şekil 5. Sinop ili eğim ve bakı haritası. 

Tablo 1. Sinop ili eğim ve bakı sınıflarının alansal ve oransal dağılımı. 

 

Eğim sınıfı Alan (Ha) Oran (%) Bakı sınıfı Alan (Ha) Oran (%) Bakı sınıfı Alan (Ha) Oran (%) 

0-10 146867,8 26,6 Düz 63623,43 11,5 Güney 66665,43 12,1 

10-20 157469,1 28,5 Kuzey 81851,48 14,8 Güney- Batı 35652,24 6,4 

20-30 139156,3 25,2 Kuzey- Doğu 49599,81 9,0 Batı 54269,28 9,8 

30-40 81114,93 14,7 Doğu 71304,48 12,9 Kuzey- Batı 62756,46 11,3 

40+ 28412,28 5,1 Güney- Doğu 67197,78 12,2 Toplam 553020,4 100,0 

Toplam 553020,4 100,0       
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Araştırma sahası büyük toprak grupları haritası incelendiğinde Sinop ilinin %56,7’lik kısmını kahverengi 

orman toprakları oluşturur. İkinci büyük toprak grubunu ise %24,5 oranı ile gri kahverengi podzolik topraklar 

oluşturur. Podzolik topraklar Kuzey Anadolu dağlarında iğne yapraklı orman örtüsü altında görüllmektedir. Mevcut 

arazi kullanım haritasına baktığımızda podzolik toprakların olduğu sahalar genellikle orman alanı olarak 

görülmektedir. Araştırma sahasına baktığımızda Sinop yarımadasının kuzeybatısında kırmızı sarı topraklar 

görülmektedir. Ayrıca verimli arazileri oluşturan alüvyal topraklar 13376,3 ha alanda dağılış gösterir. Bu sahalar kıyıda 

oluşmuş küçük deltalar ve güneyde Kızılırmak vadisi içerisindeki sahalardır. Sinop ili mevcut arazi kullanım haritasına 

tekrar baktığımızda ise çalışma alanının 320384,5 ha’lık kısmını ormanlar oluşturur. Bu oran toplam alanın 

%57,9’unun oluşturur.  İlin geri kalanının büyük kısmınıda %28,7 oranla  nadassız kuru tarım alanları oluşturur (Tablo 

2 ve Şekil 6). 

 

     Şekil 6. Sinop ili büyük toprak grupları ve mevcut arazi kullanım haritaları. 

Tablo 2. Sinop ili büyük toprak grubu ve mevcut arazi kullanımı alansal ve oransal dağılımı. 

Büyük toprak grubu sınıfı Alan (Ha) Oran (%) Mevcut arazi kullanımı Alan (Ha) Oran (%) 

Alüvyal  

13376,3 2,4 

N (nadassız kuru tarım) 

158570,8 28,7 

Kahverengi 16587,6 3,0 F (fundalık) 2048,2 0,4 

Kestanerenkli 37595,6 6,8 S (sulu tarım) 11220,9 2,0 

Gri Kahverengi Podzolik 135319,3 24,5 O (orman) 320384,5 57,9 

Hidromorfik Aluviyal 372,5 0,1 K (nadaslı kuru tarım) 24298,4 4,4 

Koliviyal 6206,2 1,1 M (mera) 17773,4 3,2 

Kahverengi orman toprağı 313557,9 56,7 B (bahçe) 225,3 1,7 

Kırmızı Sarı Podzolik 26132,9 4,7 C (çayır) 211,1 1,6 

Kireçsiz kahverengi orman toprağı 4230,1 0,8 Toplam 534732,6 100,0 

Toplam 553378,4 100,0    
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Potansiyel arazi kullanımının belirlenmesine yönelik yapılan son analizde Sinop iline ait oluşturulan yükselti 

haritası ile erozyon ve arazi kullanım kabiliyeti haritaları birleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda farklı haritalar bir araya 

getirilerek yeni bir harita üretmek ve yeni sonuçlara ulşamak amaçlanmıştır. Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde 

erozyondan çok az etkilenen sahaların bir kısmı 1. sınıf arazilerden oluşan alüvyal sahalardır. Bu araziler genel taban 

seviyesine yakın yükseltideki alanlardır. İlin büyük kısmını orta derecede erozyon sınıfına giren alanlar oluşturur. Bu 

araziler kullanım kabiliyeti bakımından 6. ve 7. sınıf arazilerin olduğu sahalarda görülür. 328158 ha’lık bir alan 

kaplayan orta sınıftaki erozyonu şiddetli erozyon sahaları 200615 ha’lık alanla takip eder. Toplamda orta ve şiddetli 

erozyon görülen sahalar sinop ilinin % 95,6’sını kaplar. Bu alanlar eğim değerlerinin yüksek olduğu dağlık alanlarla 

benzer  yayılış göstermektedir. Sinop ilinde şiddetli erozyonun görüldüğü saha ise 4529,3 ha’lık alanla sadece 

%0,8’lik bi alanda görülür. Bu alanda 8 sınıf araziler yani çıplak kayalıklardan oluşur (Tablo 3).  

 

Şekil 7. Sinop ili erozyon ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları. 

Tablo 3. Sinop ili erozyon ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflarının alansal ve oransal dağılımı. 

Erozyon sınıfı  Alan (Ha) Oran 

(%) 

AKK Alan (Ha) Oran 

(%) 

AKK Alan (Ha) Oran 

(%) 

1 (Az) 
22891,8 4,1 

I 
6563,7 1,2 

V 
  

2 (Orta) 328158 59,3 II 17194,8 3,1 VI 210136,6 38,0 

3 (Şiddetli) 200615,5 36,3 III 40362,7 7,3 VII 204806,4 37,0 

4(Çok şiddetli) 4529,3 0,8 IV 72090,4 13,0 VIII 5900,6 1,1 

Toplam 556194,6 100    Toplam 557055,2 100 
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Sonuçta ortaya çıkarılan harita üzerinde Sinop ilinin potansiyel tarım alanlarının durumu 

değerlendirildiğinde; %4,4 oranıyla Sinop ilinin çok az bir kısmı tarımsal potansiyeli yüksek topraklar sınıfına 

girmektedir. Yine orta sınıfa giren araziler de 39614,7 ha’lık alanla ilin %7,2’lik kısmını kaplamaktadır. İlin büyük kısmı 

ise tarımsal potansiyeli düşük alanlar içerisine girmektedir. Düşük potansiyel gösteren sınıf Sinop ili arazilerinin 

%90,2’sini kaplamaktadır. Potansiyeli yüksek alanlar alüvyal sahaların bulunduğu kesimlerde görülürken, düşük 

potansiyelli alanlar özellikle dağlık alanlarda yoğunluktadır (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Sinop ili potansiyel tarım alanları haritası. 

Tablo 5. Sinop ili potansiyel tarım alanları. 

Potansiyel tarım alanları  Alan (Ha) Oran (%) 

1 (Yüksek) 24420,5 4,4 

2 (Orta) 39614,7 7,2 

3 (Düşük) 498497,6 90,1 

Toplam 538112,3 100,0 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de toprak envanterinin belirlenmesi, korunması, geliştirilebilmesi ve sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması gibi konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarca çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda ilk görev 1960 yılında 

kurulmuş olan Toprak-su Genel Müdürlüğüne verilmiştir (Dengiz ve Sarıoğlu, 2011). Şu an mevcut uygulamalar 

03.07.2005 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren (31.01.2007 yılında yapılan küçük bir eklemeyle birlikte) 5403 

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre yapılmaktadır. Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya 

yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli 

sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemektir. Ayrıca 

2. madde de arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım 

plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı 

yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin 

oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usül ve esaslardan bahsedilir. Fakat 

günümüz şartlarında mevcut veriler Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun uygulanması açısından 

yetersizdir. Bu amaçla yapılan Sinop iline ait çalışmada ortaya çarpıcı sonuçlar çıkmıştır. Sinop ilinin potansiyel tarım 

alanlarının durumu değerlendirildiğinde; %4,4 oranıyla Sinop ilinin toplam alanı içerisinde çok az bir kısmı tarımsal 

potansiyeli yüksek arazilerdir. Bu arazilerin bir kısmı Sinop yarımadası üzerindeki alçak aşınım düzlüklerinde bir kısmı 

ise Kızılırmak vadisinde yeralır. Özellikle Sinop şehir merkezinin hızla güneye doğru genişlemesi potansiyeli yüksek 

tarım alanları üzerinde bir tehdit oluşturmaktadır. Verimi yüksek arazilerin toplama alanının çok az olması bu 

arazilerin daha akılcı kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Yani tarımda enstantifleşme bir zorunluku haline 
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gelmiştir. Ayrıca sürdürülebilir kullanımının sağlanması konusunda yeni ve teknolojik adımlar atılmalıdır. Bu amaçla 

18.04.2006 yılında kabul edilen tarım kanunu doğrultusunda sonuca yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmalı tarımsal 

potansiyeli yüksek alanlara yönelik projeler geliştirilmelidir. Bunun içinde atılması gereken ilk adım toprağın 

karakteristik özelliklerinin ve kalitelerinin tanımlanmasıdır. Bu süreçte özellikle çiftçinin kendi bildiği yöntemlerle 

hareket etmesinin önüne geçilmeli, özellikle yerleşme, konut inşaası gibi konularda daha dikkatli olunmalıdır. Yoksa 

artan nüfus karşısında azalan topraklar yüzünden Sinop kendi tarım ürünleri ihtiyacını karşılayamaz duruma 

gelecektir. 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM MODELLEMESİ İLE ÇELTİK ARAZİ UYGUNLUK SINIFLARININ 

BELİRLENMESİ 

Fikret SAYGIN1  Orhan DENGİZ2 

ÖZET 

Türkiye’nin bir çok bölgesi ekolojik yönden çeltik tarımına uygun ve hektardan elde edilen verim, Dünya ortalamasının üzerinde 

olmasına rağmen, çeltik üretim miktarı tüketim miktarını hala karşılayamamakta, bu da ülkemizi pirinç ithalatçısı bir ülke konumuna sokmaktadır. 

Bafra aluviyal delta ovası üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, çeltik yetiştiriciliği için uygun alanların geliştirilen model yardımıyla 

belirlenmesidir. Çalışma, Samsun ili Bafra ilçesine bağlı Fener köyü ve yakın çevresini içine alan yaklaşık 1923.3 ha alanda yürütülmüştür. 

Çalışmada öncelikle CBS programı kullanılarak alana ait 1:25.000 ölçekli detaylı sayısal toprak haritası ve toprak veritabanı oluşturulmuştur. 

Belirlenen farklı özellikteki topraklar, Toprak Taksonomisine göre Entisol, Inceptisol ve Vertisol; FAO sınıflama sistemine göre ise Regosol, Fluvisol, 

Gleysol, Cambisol ve Vertisol olarak sınıflandırılmıştır. Toprak haritasından yararlanılarak çalışma alanına ait haritalama birimleri ve model için 

seçilen gerekli parametreler belirlenmiş ve CBS ortamında analiz edilerek, çalışma alanına çeltik arazi uygunluk haritası oluşturulmuştur. Elde 

edilen sonuçlara göre, alanın yaklaşık 1147.7 ha (% 60) çeltik tarımı için yüksek ve orta derecede uygun olarak belirlenirken, toplam alanın %20’lik 

kısmı az uygun olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca alanın % 20’si de çeltik tarımına için uygun olmayan alanları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi Uygunluk Değerlendirmesi, CBS, Çeltik Tarımı 

DETERMINATION OF LAND SUITABILITY CLASSIFICATION FOR RICE CULTIVATION 

USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

ABSTRACT 

Most part areas of the Turkey have suitable ecological conditions for rice cultivation and although yield taken from per hectare in 

Turkey is over average rice yield of the world, rice production is not enough for rice consumption. This case brings about importer country in 

terms of rice consumption. The aim of this study carried out in alluvial soil found on Bafra Deltaic Plain is to determination of suitable lands for rice 

cultivation using developed model. This study was carried out in Fener village and their near vicinity located at Bafra district of Samsun province. 

Total study area covers about 1923,3 ha. In this study firstly, detailed soil map scaled 1:25.000 and soil data base were generated using GIS 

programme. Soils were classified as Entisol, Inceptisol and Vertisol according to Soil Taxonomy and Regosol, Fluvisol, Gleysol, Cambisol and 

Vertisol based on FAO/ISRIC. Land mapping units and parameters required for model were determined using digital soil map and analysed in GIS 

medium to produce land suitability map for rice cultivation. Results indicated that the land highly and moderately suitable for rice cropping 

covered an area of about 1145 ha (60%) whereas, 20% ha of the total area was classified as low suitability area. In addition, about twenty percent 

of the study area was unsuitable area for rice cultivation. 

Key Words: Land Suitability Assessment, GIS, Rice Cultivation 

1. GİRİŞ 

Çeltik bitkisi tahıllar içerisinde arazi, toprak ve diğer ekolojik istekleri yönünden farklıklılar içermektedir. 

Çeltik, pirinç üretimine yönelik ticari amaçlı bir arazi kullanım türüdür. Suya doygun ortamda yaşayıp gelişebilen bir 

bitkidir. Büyüme döneminde ortalama sıcaklığın 22 0C veya daha fazla olduğu yerlerde başarıyla üretilebilmektedir. 

İdeal köklenme derinliği en az 50 cm olup pH’sı 4.5-8.5 arasında değişen topraklarda yetiştirilebilmektedir. Yüzeyden 

45-150 cm derinlikte yer alan geçirimsiz toprağı bulunan ağır tekstürlü topraklarda en karlı üretim yapılabilmektedir. 

Böylece topraktan sızma yoluyla su kaybı az olmaktadır. Derin, killi, bitki besin maddelerince zengin, organik maddesi 

yüksek toprakları çok seven ve bu özelliklere sahip topraklarda fazlaca verim alınabilen çeltik, tuza orta derecede 

dayanıklı bir bitkidir. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel besin maddesi olan çeltik bitkisi, Dünya’da 161 

milyon ha alanda yetiştirilmekte olup, 679 milyon ton üretim yapılmaktadır. Dünyada çeltik üretiminde başta gelen 

ülkeler Çin, Hindistan ve Endonezya olup, Dünya üretiminin % 65’ini karşılamaktadır (Anonymous, 2010). 

Çeltik üretimi için uygun ekolojiye sahip Türkiye, pirinç ithalatçısı konumundadır. Sulama alanlarının 

yetersizliği, sınırlı ekim alanları, küçük ve parçalı araziler ve üretim maliyetinin yüksekliği bunun sebepleri arasında 

belirtilebilir. Çeltik yetiştiriciliğinde kullanılan topraklara ait detaylı veri ve haritaların olmaması da çeltik üretiminin 

dolayısıyla üretimin azlığına sebep olan bir diğer unsurdur. Coğrafi bilgi sisteminde veri tabanı oluşturarak geliştirilen 
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model yardımıyla çeltik tarımının yapılabileceği en uygun alanların doğru bir şekilde belirlenmesi, Türkiye çeltik 

üretiminin arttırılmasında başvurulacak en uygun yoldur (Dengiz, 2013). 

Ülkemizin 2010 yılı çeltik ekim alanı 99 bin hektar olarak gerçekleşirken 860 bin ton çeltik üretimi elde 

edilmiş ve dekara verim ortalaması ise, 869 kg olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2010). Karadeniz Bölgesinde (Samsun, 

Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Sinop) 2010 yılı verilerine göre, 27,774 hektar ekim yapılmış, 227,959 ton 

üretim gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2011). Ülkemiz çeltik ekim alanlarının % 28’i bu bölgemizde yer almaktadır. 

Bu çalışma ile, Bafra Ovasının sol sahilinde pilot alan olarak seçilen Fener Köyü ve yakın çevresine ait 

arazilerde yayılım gösteren farklı özelliklere sahip toprakların detaylı olarak incelenmesi, morfometrik esaslara 

dayandırılarak sınıflandırılması ve sayısal toprak veri tabanı oluşturularak çeltik yetiştiriciliği için uygun alanların 

geliştirilen model yardımıyla belirlenmesi ve yeni çeltik yetiştirme alanlarının açılmasına yardımcı olması amacıyla 

karar vericilere bir örnek ve rehber oluşturulması hedeflenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Araştırma Alanı ve Temel Özellikleri 

Çalışma alanı Samsun ili Bafra İlçesine 18 km mesafede bulunan Fener köyü ve yakın çevresini içermektedir 

(Şekil 1). Çalışma alanı yaklaşık olarak 1923,3 ha olup 1:25.000 ölçekli haritada E35c2 paftası içerisinde, Kızılırmak 

nehrinin sol sahilinde yer almaktadır. Araştırma alanı Kızılırmak Nehrinin farklı zamanlarda getirdiği alüvyal depozitler 

ile denizel etki sonucu meydana gelen sahil kumulları üzerinde yer alan arazilerden oluşmaktadır. Taban araziler 

genellikle, Kızılırmak Nehrinin biriktirmiş olduğu eski ve yeni alüvyonlardan oluşmuş düz alanlar olup. Eğimi % 0-2 

arasında değişmektedir. Genel olarak Ovanın eğimi güney – kuzey yönündedir. Bölgenin yıllık sıcaklık ortalaması 13,6 
oC ve yağış ortalaması ise 764,3 mm.dir. Yağışların büyük bir kısmı kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir. Bu nedenle 

ovada, Ocak – Haziran ayları arasında taban suyu yüksektir.  

 

Şekil 1. Çalışma alanını gösterir harita. 
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2.2. Model yardımıyla çeltik arazi uygunluk sınıflarının çıkartılması 

Seçilen pilot çalışma alanları ülkemizin çeltik yetiştiriciliği açısından önemli bölgelerini temsil etmektedir. 

Uygulanan model özellikle çeltik yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı birçok ülkede uygulanmasına karşılık, 

ülkemiz koşulları da dikkate alınarak modele öngörülen bazı değişikliler ve ek parametreler eklemek suretiyle 

etkinliği daha da arttırılmıştır. Modelin oluşturulmasında (FAO, 1985; Mongkolsawat ve ark., 2003; Sönmez, 2003; 

Özcan, 2004) kaynaklarından yararlanılmıştır. Parametreler önceden CBS programı kullanılarak oluşturulan toprak 

veri tabanında bulunan seri bazındaki sayısal toprak haritalarına ait haritalama ünitelerinden elde edilmiştir. 

Model temelde iki kısımdan oluşmaktadır (Çizelge 1). Birinci kısım toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri 

olan; bünye, drenaj, geçirimsiz-sıkışmış sert katman olup olmaması, eğim ve arazi şekli, taşlılık, geçirgenlik ile 

kimyasal özelliklerden; toprak reaksiyonu, kalsiyum karbonat içeriği, tuzluluk tehlikesi ve/veya değişebilir sodyum 

yüzdesidir.  

İkinci kısım ise toprakların verimlilik durumlarıdır. Buradaki parametreler; toplam azot, yarayışlı fosfor, 

ekstrakte edilebilir potasyum ve çinkodur. Çeltik tarladan tane ve sap olarak fazla miktarda kuru madde 

kaldırdığından, çeltiğin bitki besin maddeleri ihtiyacı fazladır. Bu nedenle iyi verim için gerektiği gibi gübrelenmelidir. 

Özellikle azotlu ve fosforlu gübreler çeltikte verimi artırmaktadır. Azot iyi çimlenme ve erken gelişme için gereklidir 

(Kurucu, 1982). Çeltiğin azotlu gübre isteği fazladır. İyi bir tane verimi elde edebilmek için 6-12 kgda-1, azot, 3-6 kgda-

1, P205 ve 2-4 kgda-1K20 vermek uygun olur (Elçi ve diğ., 1987). 

Çeltik tarımı yapılan topraklarda azot ve fosfor noksanlığından sonra ürünü sınırlayan besleme faktörlerinin 

başında çinko noksanlığı gelmektedir. Çinko noksanlığı hem Türkiye, hem de Dünya tarım toprakları için önemli bir 

sorundur. Dünya tarım topraklarının yaklaşık  % 30’unda (Sillanpaa, 1982), ülkemiz topraklarının % 50’sinde 

(Eyüboğlu ve diğ.,1995) çinko noksanlığı olduğu bildirilmiştir. Çeltik bitkisi tane ile 20 g Zn ton-1 ve sapıyla da 20 g Zn 

ton-1 olmak üzere toplam 40 g Zn ton-1(De Data, 1989) çinkoyu topraktan kaldırmaktadır. Eğer bu miktarlar toprağa 

geri verilmezse çinko noksanlığının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır (Özcan, 2004). Toprakta Zn için verilen kritik 

sınır değeri 0,7 mg kg-1Zn’ dir. 

Çizelge 1. Modelde kullanılan parametreler ve aralık değerleri 

Arazi Karakteristikleri Aralık Değerleri 

I- Verimlilik Tanımlama Birim 1,0 0,8 0,5 0,2 

 BYİ  > 0,60 0,40-0,60 0,10-0,40 < 0,10 

Besin Elementleri Yarayışlılığı 

İndeksi (BYİ) 

BYİ= N*P*K*Zn 

N 

P 

K 

Zn 

% 

ppm 

ppm 

ppm 

>0,2 

>25 

>60 

>0,7 

0,1-0,2 

10-25 

30-60 

0,7-0,5 

<0,1 

<10 

<30 

<0,5 

- 

- 

- 

- 

II- Toprak Kalite İndeksi (TKİ) TKİ= R*T*D*F*Y*P*G* S*K*H 

Drenaj  - Çok zayıf/zayıf Yetersiz Orta iyi İyi/aşırı 

Bünye (T)  % CL, SiCL, SiL, C, SC L, SCL, SiC Si,SL, fSL G, S, LS 

Derinlik (D)  cm > 50 25-50 15-25 < 15 

Topografya (F) 
Arazi şekli ve eğim 

yüzdesi 
- 

Taşkın ova 

0-2% 

Alçak teras  

2-4% 

Orta ve  yüksek 

teras, etek arazi/ 

4-6% 

Dalgalı, tepelik, 

dağlık arazi/ 

>6% 

Yüzey Taşlılık (Y) > 2 mm % < 20 20-35 35-55 > 55 

Geçirimsiz-sıkışmış sert kat (P)  cm > 90 90-50 50-20 < 20 

Geçirgenlik (G)  cm/h < 0,5 0,5-2,0 2,0-6,25 > 6,25 

Tuzluluk (S) 

veya ESP 
 

dS/m 

(%) 

0-3,1 

10 

3,2-4 

10-20 

4,1-5 

> 20 

> 5,1 

> 20 

Kireç (K)  % 0-5 5-15 15-20 > 20 

Toprak Reaksiyonu (H) pH - 5,5-7,3 
7,4-7,8 

5,1-5,5 

7,9-8,4 

4,0-5,0 

>8,4 

< 4,0 
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2.3. Veri analizi 

Projede seçilen pilot alanlara ait 1:25.000 ölçekli topogarfik haritaların sayısallaştırılmasında, toprak veri 

tabanının oluşturulmasında, modelin sorgulanması ve uygunluk haritalarının oluşturulmasında CBS programı olan 

TNT Mips6.4v programı kullanılmıştır. Toprak kalite indeksi için dikkate alınan parametrelerin her biri için CBS 

ortamında katmanları oluşturulmuştur (Şekil 2). Verimlilik için dikkate alınan parametrelerin alandaki dağılımları ise 

öncelikle Jeoistatistiksel analiz yapılarak modellenmiş haritaları CBS ortamına aktarılmıştır. Jeoistatistiksel analiz için 

GS+ 7.0 paket programında, krigleme haritaları ise ArcMap 9.3 paket programından elde edilmiştir.  

Modele göre çeltik bitkisinin haritalama birimlerine uygunluk sınıflarının belirlenmesinde sınırlandırıcı 

faktörün derecesine bağlı olarak 0,2 ile 1,0 arasında dört sınıf oluşturulmuştur. Sınırlandırıcı toprak özelliği çeltik 

bitkisinin yetiştirilmesine imkan vermiyor ise 0,2, toprak özelliği çeltik bitkisini yetiştirilmesine optimum imkan 

sağlıyorsa 1,0 değeri verilmektedir. 0,5 ve 0,8 değerleri ise toprak özelliğinin sınırlandırıcı derecesine göre 

değişmektedir. Bitkilerin uygunluk sınıflarının belirlenmesi amacıyla ilk olarak bitki besin elementi yararlılık durumu 

modele göre aşağıdaki gibi hesaplanarak ve besin elementlerinin yarayışlılık katmanı oluşturulmuştur.  

BYİ= N*P*K*Zn 

Burada; 

BYİ : Besin Elementleri Yarayışlılık İndeksi, N: Toplam azot, P: Fosfor, K: Potasyum, Z: Çinko 

Modelin ikinci kısmında toprak kalite indeksinin belirlenmesinde dikkate alınan her bir toprak parametreleri 

için CBS ortamında katmanları oluşturulmuş daha sonra oluşturulan bu katmanlar aşağıdaki formül sorgulama işlemi 

yapılmıştır. 

TKİ= R*T*D*F*Y*P*G* S*K*H 

Burada; 

TKİ: Toprak Kalite İndeksi, R : Drenaj, T : Bünye, D: Derinlik, F: Eğim/Fizyografya, Y: Taşlılık, P: Geçirimsiz-

sıkışmış sert kat, G: Geçirgenlik, S: Tuzluluk/ESP, K: Kireç, H: Toprak reaksiyonu (pH) 

Son olarak oluşturulan toprak kalite ve verimlilik indeksleri katmanlarının birleştirilmesi sonucu çeltik 

bitkisinin her bir haritalama birimlerine Çizelge 2 kullanılarak uygunluk sınıfları belirlenmiştir. 

Arazi Uygunluk İndeksi (AUİ)= BYİ* TKİ 

Çizelge 2. Uygunluk sınıfları ve değerleri. 

Tanım Uygunluk Sınıfı Arazi Uygunluk İndeks Değerleri 

Uygun S1 1,00-0,250 

Orta Uygun S2 0,250-0.100 

Az Uygun S3 0,100-0,025 

Uygun Değil N < 0,025 
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Şekil 2.  Çeltik bitkisi için arazi uygunluk haritasının oluşturulmasında CBS aşamaları. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, çeltik bitkisi için bir fiziksel arazi değerlendirme çalışmasında alanda belirlenmiş olup toprak 

haritasında yer alan toplam 16 adet haritalama üniteleri kullanılmıştır. Her bir haritalama ünitesi toprak parametreleri 

olarak derinlik, drenaj, bünye, geçirgenlik, tuzluluk, toprak reaksiyonu gibi toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

içermektedir. İkinci olarak arazi uygunluk sınıflaması işlemi yapılmasıdır. Bu işlem bir haritalama ünitesinin arazi kalite 

özelliği veya içerdiği tanımlayıcı faktörlerin değerleri ile arazi kullanım türünün (çeltik bitkisi) arazi isteklerinin 

karşılaştırılması işlemidir. Modelleme sonucunda çeltik bitkisi için uygunluk haritası oluşturulmuştur (Şekil 4). Alanın 

çeltik bitkisinin çalışma alanı içerisindeki arazi uygunluk sınıflaması alansal ve oransal dağılımları sırasıyla Çizelge 3 ve 

Şekil 3’te verilmiştir. Çalışma alanını toprak ve arazi özelliklerine göre uygunluk sınıflaması alansal ve oransal 

dağılımına bakıldığında, toplama alanın % 59’u (1145,7 ha) ile çeltik tarımı için uygun ve orta uygun alanları (S1 ve 

S2) oluştururken, yaklaşık % 41’i (777,6) ise az uygun ve uygun olmayan sınıfa girmektedir. 

  

 

Verimlilik 

Parametreleri 

Toprak  

Parametereleri 

Fiziksel Özellikler Kimyasal Özellikler 

-   Drenaj  Taşlılık 

   Bünye  Geçirgenlik 

   Derinlik  Sert kat 

   Eğim 
 

   pH 

    Kireç 

  Tuz/ESP 
 

Arazi Karakteristikleri 

Veri Girişi 

Birleştirme İşlemi 

Sonuç Haritası 
Çıktı 

Azot 

Fosfor 

Potasyum 

Çinko 

BYİ= N*P*K*Zn  TKİ= R*T*D*F*Y*P*G* S*K*H 

     Öznitelik 

      Verileri 

AUİ= BYİ* TKİ 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

574 
 

Çizelge 3. Çeltik uygunluk sınıflarının alansal dağılımları. 

Tanım Uygunluk Sınıfı Alan (ha) 

Uygun S1 890,0 

Orta Uygun S2 255,7 

Az Uygun S3 397,5 

Uygun Değil N 380,1 

Toplam 1923,3 

 

     

Şekil 3. Uygunluk sınıfları oransal dağılımları. 

 

 

Şekil 4. Çalışma alanının çeltik tarımına yönelik uygunluk haritası. 

Çalışma alanının uygunluk sınıfları ve dağılımlarına baktığımızda S1 uygunluk sınıfı içeresinde yer alan 

haritalama birimleri 4, 6, 9, 17 kodlarla gösterilmektedir. Orta uygunluk (S2) gösteren haritalama birimleri ise 1, 10, 

11, 15 kodları ile belirtilirken, buna karşılık çeltik tarımına az uygun olarak sınıflandırılan S3 seviyesine ait alanlar ise 2, 

3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16 kodları ile gösterilen haritalama birimleri üzerinde yer almaktadır (Çizelge 4). 

  

S1 

46% S2 

13% 

S3 

21% 

N 

20% 
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Çizelge 4. Her bir HB’nin alan içerisindeki uygunluk sınıfları ve dağılım durumları 

Seri İsimleri Haritalama Birimi Kodu Uygunluk Sınıfı Alan (ha) Oran (%) 

Combalı 

Co1.ad4It2s3 1 S2 141,8 7,4 

Co1.ad4Yt2s3 2 S3 55,7 2,9 

Co1.fd2It2s3 3 S3 52,9 2,7 

Domuz Kıyısı Dk3.dd4It1s1 4 S1 192,4 10,0 

Armutluk Ar3.fd3At1s2 5 S3 50,5 2,6 

Hacıahmet 
Ha1.bd4t1s1 6 S1 307,2 16,0 

Ha3.fd2At3s3 7 S3 25,8 1,3 

Nohutluk Nh3.ed4At1s1 8 S3 64,1 3,3 

Ayvadağı 

Ay2.bd4It1s1 9 S1 152,7 7,9 

Ay2.bd4Yt1s1 10 S2 4,8 0,3 

Ay2.bd4Yt2s2 11 S2 16,3 0,8 

Deveciler Dv4.cd4It1s1 12 S3 74,5 3,9 

Fener 

Fb5.gd1At1s1 13 S3 32,9 1,7 

Fb5.gd1Yt2s2 14 S3 8,9 0,5 

Fb5.gd2Yt1s1 15 S2 92,8 4,8 

Garipçe 
Ga1.ad2It1s1 16 S3 32,2 1,7 

Ga1.ad4Yt1s1 17 S1 237,7 12,3 

Sahil Kumulları SK 18 N 380,1 19,9 

Toplam 1923,3 100 

Çalışma alanında toprakların çeltik tarımını sınırlandıran başlıca arazi ve toprak faktörleri toprak yetersizliği, 

sahil kumulları ve bataklık araziler, tuzlulaşma-alkalileşme, geçirgenliğin fazla ve su tutma kapasitelerinin oldukça 

düşük olmasıdır (Şekil 5). Alkalileşme sorunu özellikle Combalı serisinde görülürken, Ar3.fd3At1s2, Nh3.ed4At1s1 ve 

Fb5.gd1At1s1 haritalama birimlerinde ise aşırı kumlu bünyeye sahip olmaları ve geçirgenliklerinin yüksek oluşları, 

yeterli düzeyde su tutma kapasitesine sahip olmamaları nedeniyle çeltik tarımını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. 

 

Şekil 5. Sınırlandırıcı faktörlerin etkisi altında çeltik tarımına uygun olmayan alanlar. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 Çeltik tarımının yapılmasına yönelik en uygun alanların belirlenmesindeki temel hedef, birim alandan en az 

girdi maliyeti ile en yüksek verimin elde edilmesidir. Böylece, en uygun alanların çeltik tarımı için 

belirlenmesi özellikle ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Dengiz ve ark., (2011) Samsun Bafra ilçesinin 

Doğanca beldesinde, Çorum Osmancık ve Çankırı Kızılırmak İlçelerinde yaptıkları çalışmada,ise bir dekar 

arazi üzerinde çeltik üretmek için Bafra ilçesinde dekara 724,71 TL’lik, Osmancık ilçesinde dekara 727,66 

TL’lik ve Kızılırmak ilçesinde dekara 725 TL’lik üretim masrafı yapılmaktadır. Ayrıca çeltiğin kilogram dekara 

maliyeti Bafra ilçesinde ortalama 1,11 TL, Osmancık ilçesinde 1,10 TL ve Kızılırmak ilçesinde ise 1,20 TL’dir. 

Çeltiğin kilogram satış fiyatı (1,1 TL/kg) dikkate alındığında, her üç bölge S3 seviyesindeki arazi ve toprak 

özelliğine göre maliyetin satış fiyatından daha yüksek olduğu görülmektedir. Buda çeltiğin toprak ve arazi 

istekleri göz önüne alınmaksızın (S1 düzeyi) yanlış arazi seçiminde kaynaklanan ekonomik kaybı ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda bu kaybın oluşmasına yanlış çeşit seçiminin de önemli bir etki yaptığı 

görülmektedir. Örneğin, Bafra ilçesinde S2 arazi uygunluk sınıfında çeltik yetiştiren bir çiftçi 72 kilogramı 

yanlış arazi uygunluk sınıfında çeltik yetiştirmekten ve 55 kilogramı yanlış çeşit kullanımından olmak üzere 

toplam 127 kg ürün kaybına uğrayarak, dekara yaklaşık 139 TL’lik bireysel zarara uğradığını göstermiştir. Bu 

kayıp S3 arazi uygunluk sınıfında çeltik yetiştiren bir çiftçi için ise daha büyüktür. Dolayısıyla ekonomik 
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olarak çeltik yetiştiriciliğinde gerek toprak ve arazi seçimi gerekse de çeşidin önemli faktörleri oluşturduğu 

ortaya konulmuştur. 

 Toprakların çeltik yetiştiriciliğine karşı en önemli kısıtlandırıcı faktörler olarak, toprak yetersizliği, alkalilik, 

tuzluluk, çinko, demir ve fosfor eksikliği olduğu görülmektedir. Ayrıca, alan içerisinde yer alan sahil kumul 

alanları ile suyla sürekli doygun bataklık araziler çeltik tarımı için uygun değildir. 
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MIKE 11 NAM MODELİNİN GÜVENÇ HAVZASINDA UYGULANMASI 

Oğuz DEMİRKIRAN1  İnci TEKELİ2 

ÖZET 

Model çalışması havza alanı 16,125 km2 olan, Ankara Yenimahalle Güvenç Havzası’nda yürütülmüştür. Model olarak MIKE 11 NAM 

kullanılmıştır. Akım simülasyonu 1999-2008 su yılları arasında yapılmıştır. Bu yıllar içerisinde havzaya düşen yıllık ortalama yağış miktarı 463,6 

mm’dir. Ortalama yağışın üzerindeki yıllar ıslak ve altındakiler ise kurak yıllar olarak kendi aralarında gruplandırılmış, model çıktıları bu iki grup 

üzerinden değerlendirilmiştir. Gerek ıslak gerekse kurak yıllar için ölçülen ve modelin türetmiş olduğu akım değerlerinde uygun sonuçlar elde 

edilmiştir. Kurak yıllarda ölçülmüş değerlerden sapma % 3,7 iken, ıslak yıllarda bu değer sadece % 0,39 olmuştur. Bu çalışma sonucunda 10 yıllık 

gözlenmiş ortalama 80,5 mm ‘lik akım değerine karşın, model 79,1 mm’lik ortalama akım değeri türetmiştir. Aynı yıllar arasında türetilmiş ve 

ölçülmüş akım verileri arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı 0,71 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, akım verilerinin bulunmadığı 

havzalarda kullanılabilecek bir modelin ortaya konulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Güvenç, Ankara, Yağış, Akış, Model, MIKE 11 NAM 

APPLICATION OF MIKE 11 MODEL IN GUVENC BASIN 

ABSTRACT 

Modelling study was carried out in Ankara –Yenimahalle Güvenç Basin that had an area of 16,125 square kilometers. MIKE 11 NAM 

was used as the model. Run off simulation was built between water year of 1999-2008. During those years, the average rainfall that falled the 

basin is 463,6 mm.  Years which have over the average rainfall and under the average rainfall were grouped among themselves as wet and arid 

period, respectively. Model outputs were evaluated focusing these two groups.  Current values of the model were obtained suitable results 

measured both wet and dry years.  While deviation of the measured values was determined as 3.7% in dry years,  this value was determined only 

as 0.39% in wet years. As a result of this study, the observed average runoff for 10-years was obtained 80.5 mm, but the model had simulated 

runoff as 79.1 mm . The correlation coefficient between measured and derived flow data is 0,71. The aim of this study was to provide a model that 

could be used basins in the absence of current data. 

Keywords: Güvenç, Ankara, Precipitation, Runoff, Model, MIKE 11 NAM 

1. GİRİŞ 

Günümüzde suyun kontrolü ve kullanılması ile ilgili mühendislik çalışmaları su kaynaklarının geliştirilmesi 

adı altında; su getirme, tarımsal sulama, su kuvveti tesisleri, akarsularda ulaşım, taşkınların önlenmesi, kurutma ve 

kanalizasyon tesisleri, suyun kirlenmesinin önlenmesi alanlarında sürdürülmektedir. Bu amaçlarla yapılacak tesislerin 

planlama, proje, inşaat ve işletme aşamalarında ana materyal olan suyun miktarı ve özellikleri ile ilgili gerekli bilgileri 

hidroloji bilimi yanıtlar (Tekeli ve ark., 2013). Ancak bu yanıtların yeterli bir doğrulukla bilinmesi büyük önem taşır.  

Yağış rejimlerindeki düzensizlikler, tarım sektöründe yarattığı olumsuzlukları giderme yolunda, bitkilerin 

gereksinim duyduğu dönemde suyun tarımda kullanılmasını sağlamak için yapılan sulama amaçlı göletlerin dolu 

savak kapasitelerinin ve yıllık sediment verimine bağlı olarak ekonomik ömürlerinin hesaplanmasında, hidrolojik 

ölçümlerin önemi bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde küresel ısınma konusunda yapılan çalışmalar, iklim 

değişikliğinin bölgemiz su kaynaklarını kısıtlayıcı bir yönde rol oynayacağını göstermektedir. Su kaynaklarında olası 

yaşanılacak azalma ve kirlilik gibi problemlerinden en fazla etkilenecek sektör de tarım olacaktır. Bu nedenle ülkemiz 

su kaynakları planlanması, kontrolü, tahsis ve yönetiminde iklim değişikliğinin potansiyel etkileri dikkate alınması 

önemle gerekmektedir.  

Yurt genelinde, her bir havzada hidrolojik ölçümlerin yapılamayacağı gerçeğinden hareketle, hidrolojik 

modellerin kullanımı bir gereklilik haline dönüşmüştür. Demirkıran ve Cebel (2007) de, aynı havzada yapmış oldukları 

benzer bir çalışmada SWRRB modelini uygulamışlardır. Yapmış oldukları bu çalışma sonucu modelin iklim verilerinin 

daha homojen olduğu havzalarda test edilmesinin daha uygun sonuçlar vereceği kanaatine varmışlardır. 

  

                                                           
 

1 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANKARAdemirkiran@tgae.gov.tr, 
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2. ÇALIŞMA ALANI 

2.1. Araştırma Havzası Hakkında Genel Bilgi 

Güvenç Havzası Ankara-Yenimahalle-Güvenç Köyünde Kayaönü Deresi üzerinde yapılan Güvenç Göletinin 

su toplama havzasıdır. Havza Ankara-İstanbul karayolunun 35. Km’sinden 6,5 km. doğuda, gölet de köyün 2,5 km. 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. Havza yağış alanı 16,125 km2’dir. Havza çıkış yerinin deniz seviyesine göre yükseltisi 

1053 metre, enlemi 400 08’ 00’’ N, boylamı 320 45’ 15’’ E’dur. Araştırma Havzası içerisinde doğan sular, Kayaönü 

deresinde toplanarak Ova Çayına dökülür. Ova Çayı da Sakarya Nehrinin bir kolu olan Ankara Çayına kavuşmaktadır. 

2.2. İklim Özellikleri 

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan İç Anadolu iklim özelliği gösteren havzanın 33 yıllık 

ortalamalarına göre yıllık yağış miktarı 395.2 mm, ortalama sıcaklık 11.80C dir. En sıcak ay 300C ile Temmuz, en soğuk 

ay ise -2.90C ortalama ile Ocak ayıdır. En yağışlı ay Nisan (51.7 mm), en az yağışlı ay ise Ağustos (12.2 mm) ayıdır. 

Gözlem yapılan bu yıllarda, günlük en yüksek sıcaklık 40.80C ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -22.00C ile 

Şubat ayında ölçülmüştür (DMİ). 

2.3. Havzanın Jeomorfolojik ve Drenaj Karakteristikleri 

Güvenç havzasına ait bazı jeomorfolojik ve drenaj karakteristikleri aşağıda verilmiştir.  

 Havza Alanı (A)    : 16.125 km2 

 Havza çevre uzunluğu (P)   : 19 km 

 Havza maksimum yüksekliği (hmax) : 1459 m. 

 Havza minimum yüksekliği (hmin)  : 1053 m. 

 Havza röliyefi (r)    : 406 m. 

 Havza median yüksekliği (hm)  : 1235 m. 

 Havza ortalama yüksekliği (hort)  : 1236 m. 

 Havza ortalama eğimi (SH)   : % 21 

 Ana su yolu uzunluğu (Ls)  : 5.400 km. 

 Toplam su yolları uzunluğu (Lu)  : 35.500 km. 

 Ana su yolu harmonik eğimi (s)  : % 4.2 

Havzanın jeomorfolojik ve drenaj özellikleri 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritadan yararlanılarak elde 

edilmiştir. Güvenç Havzasına ait topoğrafik harita ve yağış gözlem istasyonları hazırlanarak Şekil 2.1’de verilmiştir. 

2.4. Havzasının Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanımı 

Araştırma alanı topraklarının detaylı etüdleri yapılmış olup Toprak Taksonomisi sınıflandırma sistemine göre 

sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmaya göre havzada 9 adet toprak serisi bulunmaktadır. Bu çalışmada modellerde 

kullanılan birçok parametreler; Güvenç havzasında olduğu gibi diğer çalışılan havzalarda da var olan detaylı toprak 

etüdlerinin sonuçlarından hesaplanmıştır.  
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Şekil 2.1 Güvenç Havzası topoğrafik ve yağış-akım gözlem ağı haritası 

Tabyabayır serisi araştırma alanı içerisinde 447.4 ha (%27.8) alan ile en fazla alanı kaplamaktadır(Çizelge 

2.1). Dalgalı bir topografik görünümüne sahip olan bu topraklar sert kireçtaşları üzerinde oluşmuş ve A/C/R 

horizonludurlar. Sarıbeyler Serisi, hafif dalgalı bir topografik yapıya sahip ve taban arazide bulunan toprakların 

profilleri derin olup, tüm profil derinliği boyunca killi bir bünyeye sahiptirler.  

Kervanyolu Serisi; Sarıbeyler köyünün kuzeybatısında dağılım gösteren bu toprakları temsil eden 

profillerde, kireç tüm horizonlarda çok yüksektir. Bu toprakların tümünün, profil boyunca tekstür sınıfı killi tın’dır. 

Kervanpınarı serisi (Chromic Haploxerert); aşınım düzlüğü fizyografik ünitesi üzerinde bulunan arazilerde oluşmuştur. 

Çayırınkafa serisi (Vertic Haploxerept); havzanın kuzey üst katlarında % 6-12 orta eğimli tepe yamaçlarında 

bulunurlar. Profiller Ap/Bw/C horizonludur. Solum derinliği 130 cm civarındadır. 

Çizelge 2.1 Güvenç Havzası Toprak Serilerinin ve Ordoların alansal ve oransal dağılımları 

Seri Adı 
Alan 

(Ha) 

Oran 

(%) 
Ordo 

Alan 

(Ha) 

Oran 

(%) 

Kervanyolu sırtı 243.0 15.1 

Entisol 986.9 61.3 
Yaşmeşe 231.7 14.4 

Tabyabayır 447.4 27.8 

Sarıbeyler Deresi 8.3 0.5 

Çayırınkafa 97.5 6.0 

Inceptisol 596.4 36.9 Lezgi 216.2 13.4 

Acısu 282.7 17.5 

Kervanpınar 29.2 1.8 Vertisol 29.2 1.8 

Çıplak kayalık 56.5 3.5   

 Toplam 1612.5 100.0 

Yaşmeşe Serisi kumlu killi kayaçlardan oluşmuş olup, bu topraklarda arazi kullanımı mera ve kuru tarımdır. 

Lezgi Serisi toprakları, kireçtaşı, kumtaşı ve ardışık depozitlerinin üzerinde oluşmuştur. % 6-12 orta  eğimli ve dalgalı 

yüzey topografyasına sahip topraklar killi tın bünyede orta yarı köşeli blok bir strüktüre sahiptir. Acısu serisi (Lithic 

Haploxerept); etek arazi fizyografyasında bulunan ve kireçtaşı, kumtaşı ardalanması olduğu bir ana materyal üzerinde 

bulunan orta meyilli (% 6 – 12) ve orta derin topraklardır. Tüm profil çok kireçli ve kil tekstürlüdür.  
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Araştırma havzasının arazi kullanım ve bitki örtüsü durumu; arazi çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

kullanılarak (Landsat uydu görüntüleri- hava fotoğrafları) belirlenmiştir (Tekeli ve ark.,2004).  Havza da en yüksek 

arazi kullanımı  % 49.7 ve % 37.2  ile sırasıyla  kuru tarım ve mera olmuştur (Bkz. Çizelge 2.2).  

Çizelge 2.2 Güvenç Havzası Arazi Kullanım Durumu 

Bitki Örtüsü Alan (km2) Yüzde (%) 

Kuru Tarım 8.01 49.7 

Mera (İyi) 6.00 37.2 

Orman (Zayıf) 0.40 2.5 

Mera (Zayıf) 1.01 6.3 

Bahçelik – Fundalık 0.43 2.6 

Çıplak Kaya 0.27 1.7 

Toplam 16.12 100.0 

2.5. Çalışmanın Amacı 

Su toplama yapılarının planlanması ve projelendirilmesinde yağıştan meydana gelebilecek akımların 

ölçülmesi veya doğruya yakın bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Özellikle bu tür yapıların yapılacağı her bir 

havzada, yağış – akım verilerinin toplanması olanaksızdır. Dolayısıyla bu tür havzalarda akımların tahmin edilmesinde 

model yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür modellerin seçiminde çıktıların doğruya en yakın sonuçlar 

vermesinin yanı sıra, gereksinin duyacağı parametreler ve kullanımındaki kolaylıklar da önemli birer faktörlerdir. 

3. MIKE 11 MODELİ 

MIKE 11 yaklaşımın en önemli özelliği havzalardaki fiziksel süreçlerin sayısal modelleme yaklaşımı ile 

tanımlanması ve bu kapsamda yağış-akış ilişkilerinin oluşturulmasıdır. Modelleme yaklaşımı Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1 MIKE 11 Modelleme Yaklaşımı 
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3.1. Yüzey ve Kök Bölgesi Parametreleri 

a-Yüzey Depolamasındaki Su Miktarı – (Umax) 

Umax yüzey depolamasindaki maksimum su miktarini belirlemektedir. Tipik değerler 10-20mm’dir.Modelin 

en önemli özelliklerinden birisi, yüzeyde su fazlasının (PN) oluşması için yüzey depolamasının (U) maksimum 

değerine (Umax) ulaşmasıdır. 

b-Kök bölgesi depolamasındaki maksimum su miktarı – (Lmax) 

Lmax kök bölgesi depolamasındaki maksimum su miktarını belirler. Lmax, bitkinin terlemesi için kök 

bölgesinde mevcut olan maksimum toprak nem miktarı olarak da değerlendirilebilir. İdeal koşullarda Lmax’in tahmini 

değerinin hesaplanmasi için kullanılabilecek yaklaşım (alanın kapasitesi – toprakdaki minimum su miktarı) * efektif 

kök derinliği ifadesidir. Genellikle Lmax değeri için Umax’ın yaklaşık %10’ı civarında bir değer öngörülmektedir. 

c-Yüzey Akış Katsayısı – (CQOF) 

CQOF, yağış fazlasının ne kadarının yüzey alışı olarak ne kadaranın da sızma olarak oluşacağını belirleyen 

çok önemli bir parametredir. CQOF boyutsuz bir değerdir ve 0-1 arasında değişr.  CQOF fiziksel olarak toprağa 

sızmayı temsil eder. 

Düz ovaların olduğu kumlu ve doymamış topraklarda ufak CQOF değerleri, geçirgen olmayan killi 

topraklarda büyük CQOF değerleri beklenir. CQOF değerlerinin 0.01-0.9 arasinda degiştiği görülmüştür. Yeralti su 

seviyelerinin yuksek olduğu durumlarda sızma bileşeni olmayacağı için CQOF’den bahsetmek gerçekci olmaz. 

d-Interflow ve yüzey akışını ötelemek için zaman sabiti – (CK1 ve CK2) 

Interflow ve Yüzey akışını ötelemek için kullanılan zaman sabiti hidrograf piklerinin şeklini belirler. CK1 ve 

CK2 değerleri havzanın büyüklüğüne ve yağış/akış verimliliğine bağlıdır. Tipik değerler 0.1-2 arasında değişir. 

e-Interflow icin Zaman sabiti – (CKIF) 

CKIF degeri Umax ile birlikte interflow miktarını belirler. CK1 ve CK2’den çok daha büyük bir değer olduğu 

icin hidrolojik ötelemiyi belirler. CKIF’yi fiziksel olarak ifadelendirmek zordur. Interflow nehir sistemindeki akışın 

önemli bir bileşeni olmadığı için genellikle önemli bir parametre değildir. CKIF değerleri 2-40 gün arasında değişir. 

f-Yüzey akışı için Kök bölgesi sabiti – (TOF) 

TOF yüzey akışı için kullanılan bir sabit değerdir. L/Lmax < TOF olduğu durumlarda yüzey akışı oluşamaz. 

TOF’un özelliği Sekil 3.2’de gösterilmektedir. Buna benzer bir sekilde TIF ve TG değerleri de interflow ve yeraltı 

depolamasanın oluşumunu belirleyen sabitlerdir. 

g- Interflow icin Kök Bölgesi sabiti – (TIF) 

Önemsiz bir değerdir ve yok kabul edilebilir. Tipik değer olarak 0 kullanılabilir. 

 

 

Şekil 3.2 Yüzey akışının oluşumu 
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3.2. Yeraltı Suyu Parametreleri 

a-Baseflow zaman sabiti – (CKBF) 

Baseflow zaman sabiti (CKBF) kurak dönemlerde simulasyonu yapılan hidrografin şeklini belirler. Doğrusal 

rezervuar tanımının yapıldığı durumlarda debi eğrisel azalma formunda verilebilir. Bu durumda CKBF hidrograf 

azalma analizinden tahmin edilebilir. CKBF değerleri 20-500 gün arasında değişir. 

b-Yeraltı desarjı için Kök Bölgesi sabiti – (TG) 

Islak bir sezon öncesinde yeraltı suyunun yükselmesinin simulasyonunda kullanılan önemli bir 

parametredir. 

c-Yeraltı suyu havzasının Yerüstü (topografik) havza alanına oranı- (Calan) 

Calan parametresi, olusan su bütçesinin komşu havzalarla koordinasyon içinde oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Kullanılan Calan değeri havzada geri depolanacak miktarın (G) ne kadarının yüzey akışı olarak 

aktarılabileceğini belirler. Örneğin: 

 - Calan<1, [ (1 – Calan) * G ] kadar miktarın yüzey akışını sağlar 

 - Calan>1, [ (Calan - 1) * G ] kadar miktarın geri depolanmasını sağlar. 

d-Kar erimesi modül parametreleri -(Csnow) 

   Kar erimesi, derece-gün katsayisi (Csnow) kullanılarak belirtilen oran çerçevesinde gerçekleşir. Tipik 

değerler 2-4 mm/°C /gün arasında değişir. 

4. MODELİN UYGULANMASI 

4.1. Hidro-Meteorolojik Veriler 

Yağış verileri havzada yerleştirilmiş olan 5 adet yağış ölçerden, akım verileri ise havza çıkışına yerleştirilmiş 

olan 1/5 şevli üçgen savaktan elde edilmiştir.  Akım simulasyonu 1999-2008 su yılları arasında yapılmıştır. Havzada 

yağış ve akım ölçümlerine 1984 yılında başlanılmış ve 2009 su yılına kadar devam edilmiştir (Tekeli ve Demirkıran, 

2010). 

1998-2008 Su yıllarlı arasında bir değerlendirme yapıldığında, en yüksek yağış ve akım değerleri 2002 su 

yılında olmuştur. Bu su yılında 656.2 mm’lik yağışa karşın, 223.0 mm’lik bir akım ölçülmüştür. En düşük yağış 305.7 

mm ile 2003, en düşük akım ise 14.5 mm ile 2007 su yılında görülmüştür. Çalışma yapılan yıllara ait yağış ve akış 

trendi hazırlanarak Şekil 4.1’de verilmiştir. Havzada, sıcaklık ve buharlaşma ölçümleri 2004 su yılından itibaren 

alınmıştır. 

 

Şekil 4.1 Güvenç havzası yağış-akış grafiği (1999-2008 Su Yılları) 

Havzada ölçülen sıcaklık ve buharlaşma verileri yetersiz olduğundan, modelin gereksinim duyduğu eksik 

sıcaklık ve buharlaşma verileri MÜLGA Ankara Araştırma Enstitüsü Meteoroloji İstasyonundan sağlanan verilerin 
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havzaya taşınmasıyla elde edilmiştir. Meteoroloji istasyonundan elde edilen 1999-2008 yılları arası aylık ortalama 

sıcaklık ve buharlaşma değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Çizelge 4.1 MÜLGA Ankara Araştırma Enstitüsü Meteoroloji İstasyonu aylık ortalama sıcaklık ve buharlaşma değerleri (1999-2008) 

 

Çizelgede görüleceği gibi modelin çalıştırıldığı su yılları içerisinde Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 

buharlaşma olmamıştır. Aylık ortalama sıcaklık değerleri ise bu aylar içerisinde eksi veya sıfıra yakın olmuştur. En 

yüksek aylık ortalama buharlaşma ve sıcaklık değerleri Temmuz ve Ağustos aylarında olmuştur. 

4.2. Duyarlılık Analizi 

Model çalışmasına, 1999 su yılı yağış-akış verileri kullanılarak, duyarlılık analizlerinin yapılmasıyla 

başlanmıştır. Bu çalışmada MIKE11 Modelinde yer alan 9 parametreni yanı sıra, başlangıç parametreleri de 

değerlendirmeye alınmıştır. Su dengesi değerleri dikkate alınarak yapılan simulasyonlar sonucu, en etkili 

parametrenin Lmax olduğu görülmüştür. Modelin her bir parametresi için yapılan duyarlılık analizlerinden elde edilen 

veriler derlenerek Şekil 4.2’de sunulmuştur.  

 

Şekil 4.2 MIKE11 NAM Model parametrelerinin duyarlılıkları 

Ayrıca bütün parametrelerin korelasyon katsayısı ve türetilen akım değerleri üzerindeki etkileri 

belirlenmiştir. Etki dereceleri 1 den 8’ kadar sınıflandırılmıştır. Yapılan bu değerlendirme sonuçları Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.2 Güvenç Havzası Model parametrelerin çıktılar üzerindeki etki dereceleri 

 

 1. DERECE 2. DERECE 3. DERECE 4. DERECE 5. DERECE 6. DERECE 7. DERECE 8. DERECE 9. DERECE 

R2 Lmax CKBF CKIF L/Lmax TG Umax CQOF TIF CK1,2 

WBL Lmax L/Lmax Umax CKIF TG CKBF TIF CQOF U/Umax 

SIM (mm/yıl) Lmax L/Lmax Umax CKIF TG CKBF TIF U/Umax  

 

4.3. Modelin Güvenç Havzası için Kalibrasyonu 

Duyarlılık analizinden sonra, havzamızda ölçmüş olduğumuz veriler dışındaki bütün parametreler yapılan 

kalibrasyon çalışması sonucu model için kullanılabilir değerlere dönüştürülmüştür. Bu değerler hazırlanarak Çizelge 

4.3’de verilmiştir. 

  

EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

SICAKLIK 13,45 6,81 1,19 -0,46 0,96 6,52 11,28 16,78 20,67 24,93 24,69 19,16

BUHARLAŞMA 86,43 10,95 0 0 0 0 81,24 143,63 175,51 229,66 237,68 155,17
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Çizelge 4.3 MIKE11 NAM parametreleri ve aldığı değerler 

Parametre Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TOF TIF TG CKBF 

Değer 8.2 242 0.09 535 19.9 0.2 0.431 0.512 850 

4.4. Model Çıktıları 

1999-2008 Su yılları arasında havzaya düşen ortalama yağış miktarı 463.6 mm’dir. Yıllar toplam yağış 

değerleri dikkate alındığında üç su yılı ortalamanın üzerinde yer almıştır. Şekil 4.3’de görüleceği gibi, 1999, 2002 ve 

2005 su yıllarındaki yağış, ortalamanın üzerinde diğer yıllar ise ortalamanın altındadır.  

Modelleme çalışmaları havzalarda mevcut bulunan son 10 yılın (mevcut olmayan durumlarda daha küçük 

aralıklar kullanılmıştır) hidrometeorolojik verileri esas alınarak yapılmıştır. Ölçüm ve Modelleme sonucu elde edilen 

akım trendleri karşılaştırıldığında, başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  Bu sonuçlar Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6’da 

ifade edilmiştir.  

 

Şekil 4.3 Güvenç Havzası su yılları yağış değerleri 

 

Şekil 4.4 Güvenç Havzası ölçüm ve modelleme akım hidrografları 
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Şekil 4.5 Güvenç Havzası ölçüm ve model sonuçlarının eklenik sunumu 

 

Şekil 4.6 Güvenç Havzası MIKE11 NAM Modelinin istatistiksel değerlendirme çıktısı 

Su yılları, ortalamanın üzerindeki yıllar (ıslak yıllar) ve ortalamanın altındaki yıllar (kurak yıllar) olarak kendi 

aralarında gruplandırılmış olup, model çıktıları bu iki grup üzerinden değerlendirilmiştir. Çizelge 4.4’de görüleceği gibi 

gerek ıslak yıllar gerekse kurak yıllar için ölçülen ve modelin türetmiş olduğu akım değerlerinde oldukça uygun 

sonuçlar çıkmıştır. Kurak yıllarda ölçülmüş değerlerden sapma % 3.7 iken, ıslak yıllarda bu değer sadece % 0.39 

olmuştur. 

Çizelge 4.4  Güvenç Havzası MIKE11 Modelinde sonuçların değerlendirilmesi 

 
Toplam- 

Ölçüm 
Ortalama- Ölçüm Toplam-Simulasyon Ortalama-Simulasyon % Fark 

OYÜSY (*) Akım Ortalaması 456.5 152.2 454.7 151.6 0.39 

OYASY (**)Akım Ortalaması 348.7 49.8 335.8 48.0 3.70 
(*) Ortalama yağışın üzerindeki su yılları (**) Ortalama yağışın altındaki su yılları 

5. SONUÇLAR  

Parametre seçimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi için hassasiyet analizi değerlendirmesi yapılmış, 

bunu takiben havzadaki yağış-akış ilişkisine en fazla etkisi olan parametreler belirlendikten sonra ölçüm ve 

modelleme sonuçlarının benzeşmesi kapsamında kalibrasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Proje kapsamında oluşan sonuçlar değerlendirildiğinde ortak belirleyici faktörler aşağıda verilmiştir: 

1 Bu proje kapsamında yağış değişkenliğine bağlı olarak havzalardaki ıslak ve kurak dönemlerdeki farklılıklar 

ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 3 farklı yağış rejimi için değerlendirmeler yapılmıştır. Bunlar 

ortalama, ıslak ve kurak dönemleri ifade etmek için kullanılmıştır. 

2 İnceleme yapılan 10 havzada MIKE 11 modelleme yaklaşımında sonuçlara en fazla etkisi olan 

parametrelerin Umax ve Lmax olduğu görülmüştür. 

3 Yağışlı ve Kurak yıllar analizleri kapsamında yapılan analizler için seçilen yıllar ortalama değerlere göre 

karşılaştırıldığı için ardışık değildir. Bundan dolayı arazi koşullarındaki (özellikle toprak ve sızdırma 

özellikleri) başlangıç koşullarına bağlı olarak fiziksel parametrelerin özellikleri değişkenlik göstermiştir. 

4 Sayısal modeller kapsamında kullanılan fiziksel ve hidrometeorolojik parametreler su dengesi (akış hacmi) 

göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bundan dolayı değerlendirmeler aylık hacimler ölçeğinde değil 

yıllık ortalama toplam hacim ölçeğinde yapılmıştır. Buna bağlı olarak havza ölçeğinde hacimsel benzerlikler 

hedeflenmiştir. 

5 Yağışlı yıllar itibariyle ölçülen akış değeri 152,2 mm olmuşken, model bu yıllar için 151,6 mm akım 

tahmininde bulunmuştur. Kurak yıllar için yapılan değerlendirmede ise ölçülen 49,8 mm akıma karşılık, 

modelin türettiği akım değeri 48,0 mm olmuştur. 

6 Ölçülen ve hesaplanan akımların R2 değeri 0,71 ‘dir. 
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SERA İÇİN BİTKİ SU TÜKETİMİNİN FARKLI MODELLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI  

Demet YILDIRIM1  Bilal CEMEK2 

ÖZET 

Seralarda bitkisel üretim için en uygun çevre koşulları sağlanması ile en iyi bitki büyüme gelişme ve verim parametreleri sağlanabilir. 

Uygun çevre koşullarının yanında bitkinin su tüketiminin belirlenip verilmesi en önemli konulardan biridir. Sera bitkilerinin bitki su tüketimlerini 

tahmin etmek için birkaç model geliştirilmiş olmasına rağmen, önceki çalışmalarda bitki ve çevre koşullarına göre değerlendirilmiştir. Farklı sera 

bitkileri için iklim koşullarına göre ısıtma soğutma ihtiyaçlarının planlaması gibi en uygun koşullarda bitki su tüketimini ortaya koyacak bir model 

belirlenmemiştir. Bu çalışmada Samsun ili için sera koşullarında biber bitkisinin su tüketimi altı farklı model kullanılarak (Penman-Monteith, FAO 

Penman, Priestley-Taylor, Hargrevers, Stanghellini ve Fynn) en iyi tahmin modeli belirlenmeye çalışılmıştır. Sera içi iklim parametreleri ölçülerek 

ETo belirlenmiş ve bitki büyüme katsayısı (kc) ile ETc ye çevrilip diğer modeller ile karşılaştırılmıştır. Modellerin karşılaştırılması sonucunda tahmin 

hatasının standart sapması (RMSE) FAO-56 Penman-Monteith modeli karşılaştırıldığında Priestley Taylor (1,982), FAO Penman (2,78), Stanghellini 

(3,58) ve Fynn (13,23) olarak bulunmuştur. Samsun ili sera koşullarında FAO-56 PM, Priestley-Taylor ve Stanghellini yöntemlerinin 

uygulanabileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bitki su tüketimi, sera, biber, Penman-Monteith,  

EVAPOTRANSPIRATION COMPARISON  WITH DIFFERENT MODELS FOR 

GREENHOUSE 

ABSTRACT 

Optimum plant growth and development parameters may be provided to plants in greenhouse through supplying optimum 

environmental conditions.  Beside proper environmental conditions, plant water consumption should also be determined and supplied to plants. 

Although several models have been developed to estimate plant water consumptions in greenhouses, they mostly evaluated the water 

consumption based on plant and environmental conditions. There aren’t any models developed to estimate the plant water consumptions under 

optimum environmental conditions. In present study, six different models (Penman-Monteith, FAO Penman, Priestley-Taylor, Hargrevers, 

Stanghellini and Fynn) were used to estimate water consumption of pepper under greenhouse conditions of Samsun Province and the model 

yielding the best estimations was determined. ETo was determined by measuring the greenhouse indoor climate parameters. It was then 

multiplied by plant coefficient (kc) to convert it into ETc and compared with the model estimations. Model comparisons revealed that standard 

deviation of estimation error (RMSE) was observed as for FAO-56 Penman-Monteith, 1.982 for Priestley Taylor, 2.78 for FAO Penman, 3.58 for 

Stanghellini and 13.23 for Fynn model. It was concluded herein under greenhouse conditions of Samsun that FAO-56 PM, Priestley-Taylor and 

Stanghellini models may be used to estimate pepper water consumptions.  

Key Words: Plant water consumption, greenhouse, pepper, Penman-Monteith. 

1. GİRİŞ 

Sera yetiştiriciliği dünyada hızlı gelişen bir tarım sektörüdür. Genel olarak seralarda sebze ve süs bitkisi 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sera tarımında, bitki terlemesinde en önemli enerji dağılım mekanizması bitki su tüketimi 

(ET) oranını etkilemektedir. Sera teknolojisini ve alanlarının zamanla gelişimi ve büyümesi ile daha iyi bir sulama 

yönetimi geliştirilebilir. Doğru bitki su tüketimi tahmini aşırı su kullanımını ya da yetersiz su kullanımı engellediği gibi 

bitki besin elementlerinin alınmasına yardım etmede, toprak tuzluluğunun doğru yönetimi ve yer altı suyu kirliliğini 

önlemede önem arz etmektedir (Blanco ve Folegatti, 2004). 

Seralarda dolaylı olarak ET ölçümünde mikroklimatik veriler kullanılmaktadır. Geçmişte yapılan çalışmalar 

ve literatür de çok fazla sayıda ET’ yi tahmin eden eşitlik bulunmasına karşın sera ortamında hem topraktan hem de 

bitki yüzeyinden terleme ile olan buharlaşmayı ortak bir şekilde ortaya koyan bir model bulunmamaktadır. 

Sera koşullarında ET’ i tahmin etmek için fiziksel temelli modeller son yarım yüzyılda geliştirmiş ve tekrar 

düzenlenmiştir. Bu modellerin temeli enerji dengesine dayanır ve bitkiden olan terlemenin başarılı bir şekilde tahmin 

edilmesini sağlar (Prenger et al., 2001). İlk model buharlaşmayı tahmin etmek için enerji dengesi kullanılarak Penman 

(1948) tarafından yapılmıştır. Bu model açık su yüzeyinden olan su buharı transferinde termodinamik ve yarı ampirik 

analizleri kapsamaktadır. Penman suyun yaprak dokusundan havaya olan transferini enerji dengesinde hissedilebilir 

ve gizli ısı ve kütle transferi olarak iki kısımda incelemiştir (Prenger et al., 2002). Daha sonra iç ve dış dirençler için 

buharlaşma oranı Rijtema (1965) ve Monteith (1965) tarafından hesaplanarak Penman-Monteith geliştirilmiştir. 

                                                           
 

1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Toprak ve Su Kaynakları Bölümü-Samsun demet.yildirim@omu.edu.tr, 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Samsun 
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Stanghellini ise Penman-Monteith modelinin sera koşuları için değerlendirip YAİ’ ni kullanarak ortaya çıkarmıştır. 

Stanghellini modelinde YAİ yanında BAİ parametresini değerlendirilerek sera koşulları için Fynn modeli geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada Samsun ili için sera koşullarında biber bitkisinin su tüketimi Penman-Monteith, FAO Penman, 

Priestley-Taylor, Hargrevers, Stanghellini, Fynn modelleri kullanılarak en iyi tahmin modeli belirlenmeye çalışılmıştır. 

Penman-Monteith yöntemi esas alınarak diğer modeller ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan çalışmalara göre en iyi 

ET tahmin etmede Penman-Monteith ve Stanghellini modeli belirlenerek Samsun ili sera koşullarında yetiştirilen 

biber için en doğru ET tahmin modelinin ortaya konması amaçlanmıştır.     

2. MATERYAL VE METOT 

Bitki su tüketimi yeryüzünde su ve enerji dengesi için önemli bir değişkendir. ET’ nin tahmin edilmesinde 

iklim verilerine dayanan birçok yöntem geliştirilmiştir (Wright ve Jensen, 1978; Jensen et al., 1990). Söz konusu 

yöntemlerin bazıları sayesinde aylık tahminlerin yanı sıra günlük veya saatlik tahminler de yapılabilmektedir. 

Deneme sera koşullarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yürütülmüştür (410 21’47.3’’ K enlemleri, 

36011’30.10’’ D boylamları arasında ve deniz seviyesinden 70 m yükseklikte). Deneme için Kuzey güney 

doğrultusunda plastik kaplı 6 m x 20 m boyutlarında iki adet sera kullanılmıştır. Seralar yay çatılı olup yan yüzeyinde 

ve çatısında sürekli havalandırma açıklığına sahiptir. Biber sera içerisinde bitki sıra arası 40 cm, sıra üzeri arası 50 cm 

olarak dikilmiştir.  

Denemede dört farklı sulama suyu konusu (S1, S2, S3 ve S4) oluşturulmuştur. S1 tarla kapasitesine kadar 

sulama, S2 konusuna S1 konusuna uygulanan sulama suyunun % 70’ i, S3 konusuna S1 konusunun % 40’ ı verilmiştir 

(Çizelge 1). Deneme konuları tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekrarlı olarak kurulmuştur. Biber fideleri 

masura üzerine 0,4 m bitki arası, 0,5 m bitki sıra arasında dikilmiştir. Denemeye 25.05.2010 tarihinde başlanmış ve 

25.06.2010 tarihine kadar bütün konulara eşit miktarda sulama suyu damla sulama sistemiyle verilmiştir 

 FAO Penman-Monteith eşitliği kullanılarak sera koşulları için referans bitki su tüketimi (ETo) hesaplanmıştır. 

Penman-Monteith ve diğer bitki su tüketimi tahmin modellerinde kullanılan sera içi iklim parametreleri yerden 1.5 m 

yüksekliğe koyulan datalogger ile ölçülmüştür. Stanghellini eşitliğinde kullanılan örtü sıcaklığı infrared termometre 

ile, yaprak alan indeksi (YAİ) ise sulama konularına göre örneklenen biber yapraklarının en ve boyları ölçülerek yaprak 

alanı belirlenmiştir. Yaprak alanının birim bitki alanına (40x50 cm) bölünmesi ile YAİ hesaplanmıştır.  

Çizelge 1. Deneme Konuları ve Sulama Suyu Uygulamaları 

Deneme Konusu Sulama Suyu Uygulaması 

S1 Tam Sulama (% 100 sulama suyu uygulaması) 

S2 % 70 sulama 

S3 % 40 sulama 

S4 % 0 sulama (Susuz) 

2.1. Bitki Su Tüketimi Tahmin Modelleri 

Bu çalışmada sera koşullarında bitki su tüketimini belirlemek için farklı modellerin karşılaştırılması 

yapılmıştır. Sera koşullarında biber için FAO Penman Monteith modelinde tahmin edilen ETo FAO Penman, Priestly-

Taylor, Hargrevers, Stanghellini, Fynn modelleri ile karşılaştırılmıştır.  

Penman-Monteith yöntemi Penman modeli baz alınarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemde Penman 

da olduğu gibi günlük ortalama sıcaklık, rüzgâr hızı, nispi nem ve solar radyasyon gibi parametreler kullanılmaktadır. 

Bunlara ek olarak Penman-Monteith ile Penman modeli arasındaki farklılıklar Penman yönteminde buharlaşan suyun 

gizli akısı, toprağın gizli ısı akısı ve bitki örtü direnci gibi terimler ihmal edilmektedir. Penman eşitliği açık su 

yüzeyinden olan buharlaşmayı açıklamaktadır ve buharlaşmayı hesaplamak için ilk kez 1948 yılında geliştirilmiştir. 

Penman eşitliği buharlaşmayı hesaplamada günlük ortalama sıcaklık, rüzgâr hızı, nispi nem ve solar radyasyon 

parametrelerini kullanmaktadır. Penman eşitliğinde buharlaşma ve buharlaşmanın devamlılığı için gerekli olan enerji 

dengesini kullanmıştır. Priestley-Taylor metodu bitki su tüketimini hesaplamada net radyasyon ve toprak ısı akısı 

terimlerini göz önünde bulundurarak hesaplayabilen bir ampirik eşitliktir. Hargreavers modeli diğer modellere göre 

basit ve daha az etkili olan sadece sıcaklık bilgisi gerektiri (Hargreavers et al., 2003). Stanghellini(1987), Penman-

Monteith modelinin geliştirilerek sera koşullarını temsil eden, hava hızı 1 m/s den daha az olan seralar için 

değerlendirilmiştir. Stanghellini modelinde iç ve dış direnç terimlerini içermektedir. Bu terimler daha karışık olan solar 

radyasyon ısı akışını belirlemede kullanılmıştır. Modeli geliştirirken çoklu bitki örtüsü içerisinde kısa ve uzun dalga 

radyasyon emilimini göz önünde bulundurmuştur. Stanghellini (1987) çevredeki ortam sıcaklığıyla (Th) birleştirilerek 

modelinde serada yetişen bitkilerin enerji değişimi için YAİ kullanmıştır. Fynn ve ark (1993) sera içinde bitki su 

tüketimini Stanghellini’e eşitliği kullanarak türetmiştir. Ancak bu model de Stanghelli’nin solar radyasyon ısı akış 

hesaplamasını içermemektedir. Fynn et al. (1993) yaptıkları çalışmada hava ve yaprak sıcaklığını eşit kabul ederek 

gerekli ölçümleri basitleştirmişlerdir. Yarı ampirik radyasyon emilimi yerine Fynn modifiye edilerek güneş ışınımı 
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indeks ile bitki örtü alan indeksi (BAİ)’ ni  kullanmıştır (Lee et al., 2000). Bu çalışmada BAİ değeri Ediriweera et al., 

(2011)’ e göre birim bitki alanın toplam parsel alanına bölünmesi ile hesaplanmıştır. ET hesaplamada kullanılan 

eşitlikler Çizelge 2’ de verilmiştir. Modellerde kullanılan parametrelerin birimleri ve açıklamaları Ek 1’ de verilmiştir.   

Çizelge 2. Sera koşullarında bitki su tüketimi tahmin etmede kullanılan eşitlikler 

Eşitlik Adı Eşitlik  

FAO Penman-Monteith     eaaan reeGRE 






 *

**
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FAO Penman     aan eeURE 






 *

253.01001157.0
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Priestley-Taylor  GRET n 
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Hargreaves     aort RTTTET
5.0
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Stanghellini     eaaan reeYAİGRE 
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Fynn     eaaan reeYAİGRBAİE 
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Bütün modeller için; 
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Buharlaşan suyun gizli akısı (λ) Eşitlik 8, doymuş buhar basıncı-sıcaklık eğrisinin eğimi (∆) Penman-Monteith, 

FAO Penman ve Priestley-Taylor metotları için Eşitlik 9, Stanghellini metodu için Eşitlik 10, hava yoğunluğu (ρa) Eşitlik 

11, ortalama hava sıcaklığındaki doymuş buhar basıncı (ea
*) Eşitlik 12, havanın buhar basıncı (ea) Eşitlik 13 de verildiği 

gibi adı geçen modellerde standart olarak kabul edilmiştir. Topraktan ısı akışı (G) ya da enerji depolama terimi 

eşitliklerde ihmal edilebilir. Aşağıda verilen bazı parametreler ASHRAE tarafından standart olarak kabul edilmektedir 

(ASHRAE, 1993; ASAE Standards, 1998; Prenger, 2002). 

 Tx002361.0501.2         (8) 

2
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)3.237(

6108.0
4098
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*           (13) 

Penman-Monteith ile belirlenen ETo değerleri ve diğer modeller ile hesaplanan değerlerin istatistiksel 

olarak karşılaştırılması yapılmış ve analiz sonucunda bulgular belirme katsayısı (R2), tahmin hatasının standart 

sapması (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE) ve eğim hatalar ortalamasına (MBE) göre değerlendirilmiştir. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Sera koşullarında yetiştirilen biber için günlük ET değerleri Penman-Monteith’ e göre tahmin edilmiştir. Altı 

farklı ET tahmin modelleri kullanılarak bitki su tüketimi hesaplanması yapılmış. Bu modellerde ET hesaplamada sera 

içinde ölçülen iklim parametreleri kullanılmıştır.  

Denemede biber için YAİ ölçülerek deneme süresince en yüksek 5,8, en düşük 0,8 değerleri arasında 

değişim göstermiştir (Şekil 1). En yüksek YAİ değeri S1, en düşük S4 konularında elde edilmiştir ve yetişme dönemi 

ortasında en yüksek değere ulaşmıştır. YAİ değeri deneme süresince S1 konusunda en yüksek 5,8, en düşük 1,8 

değerlerinde olduğu hesaplanmıştır. S4 konusunda ise en yüksek 1,6, en düşük 0,8 değerinde belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Sulama konulara göre yaprak alan indeksi (YAİ) değişimi (standart hata çubukları % 5 olasılık sınırına göre yerleştirilmiştir  

Penman-Monteith, FAO Penman, Priestley-Taylor ve Hargrevars modelleri kullanılarak günlük hesaplanan 

ETo karşılaştırılması Şekil 2’ de verilmiştir. Sera koşulları için Penman-Monteith, FAO Penman ve Priestley-Taylor 

modelleri ile hesaplanan ETo değerlerinin birbirine daha yakın, Hargrevars modelinde hesaplanan ETo değerlerinin 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. Penman-Monteith ile FAO Penman modelleri karşılaştırıldığında belirtme katsayısı 

(R2) 1 olarak bulunmuştur. Penman-Monteith ve Priestley-Taylor modellerinin karşılaştırılmasında 0,9255 R2 elde 

edilmiştir. Penman-Monteith ve Hargrevars modelleri arasında ise R2 (0,305)’ nin düşük olduğu belirlenmiştir. 

Penman-Monteith ile FAO Penman, Priestlay-Taylor ve Hargrevars modelleri istatistiksel olarak değerlendirilerek 

RMSE değerleri sırasıyla 2.78, 1.98 ve 11.576 olarak bulunmuştur. MAE ve MBE değerleri FAO Penman 2,75, 2,76, 

Priestey-Taylor için 1,78, 1,79 ve Hargrevars için 10,76, 11,01 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4).   

Penman-Monteith, FAO Penman, Priestley-Taylor ve Hargrevars modellerinden farklı olarak  Stanghellini 

modelinde yetiştirilen bitkinin enerji denge değişimim hesaba katıldığı için girdi parametresi olarak YAİ kullanılmıştır. 

Penman-Monteith modeli ile hesaplanan ETo değerleri Allen et al., (1998)’ e göre biber için belirlenen bitki katsayısı 

(kc) ile çarpılarak ETc’ ye çevrilmiştir. Sera içerinde ölçülen iklim parametreleri ve YAİ değerleri kullanılarak 

Stanghellini modelinde hesaplanan günlük ETc ve Penman-Monteith ile hesapanan ETc Şekil 3’ de karşılaştırılarak 

0,838 R2 elde edilmiştir. Biber için farklı sulama konularında farklı YAİ değerleri elde edilerek dört sulama konusu için 

ETc değerlendirilmiştir. Stanghellini modelinden hesaplanan ETc değerleri ile Penman-Monteith modellinde 

hesaplanan ETc değerlerinin istatistiksel olarak karşılaştırılmaları Çizelge 4’ de verilmiştir. Bu karşılaştırmada 

Stanghellini için RMSE, MAE ve MBE sırasıyla 3,58, 0,830 ve 3,067 olarak hesaplanmıştır. 

Fynn modelinin Penman-Monteith ile karşılaştırması Sekil 4’ de verilmiştir. Fynn modeli Stanghellini eşitliği 

geliştirilerek YAİ yanında BAİ’ nin de katılması ile belirlenmiştir. Sera koşullarında biber için Fynn modelinde 

hesaplanan ETc değerleri Penman-Monteith modeline göre daha düşük bulunmuştur. Penman-Monteith ve Fynn 

modelinin karşılaştırılmasında düşük R2 (0,027) elde edilmiştir.  

Prenger et al., (2002) sera koşulları için dört farklı bitki su tüketimi (Penman, Penman-Monteith, Stanghellini 

ve Fynn) modelini karşılaştırmışlardır. Bitki su tüketimi belirlemede Staghellini modeli Nash-Sutcliffe korelasyon 

metoduna göre en iyi sonucu (R2= 0,872) sağlamıştır bunu takiben Penman-Monteith modeli R2 0,481, Penman 

modelinde ise 0.214 R2 değeri elde edilmiştir. Fynn modelinde ise çok düşük korelasyon (R2= - 0,848) belirlenmiştir. 

Morille et al., (2013) New Guinea’ da sera koşullarında yürüttükleri çalışmada özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar 

ile biber ve domates için bitki su tüketimi tahmin etmede hem Stanghellini hem de Penman-Monteith modellerinin 

iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymuşlardır.  
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Şekil 2.  Penman-Monteith, FAO Penman, Priestlay-Taylor ve Hargrevars modelleri ile hesaplanan ETo değerlerinin karşılaştırması 

 

 

Şekil 3. Penman-Monteith ve Stanghellini modelleri ile hesaplanan ETc değerlerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4. Penman-Monteith ve Fynn modelleri ile hesaplanan ETc değerlerinin karşılaştırması 

Çizelge 4. Penman-Monteith ile diğer ETc tahmin modellerinin RMSE değerleri 

 FAO Penman Priestley Taylor Hargrevars Stanghellini Fynn 

RMSE 2,789 1,982 11,576 3,58 13,23 

MAE 2,753 1,779 10,763 0,830 -9,43 

MBE 2,758 1,785 11,012 3,067 159,81 

 

Ek 1. Bitki su tüketimde kullanılan modellere ait parametreler 

Parametre Birim 
Penma

n 

Penman-

Monteith 
Stanghellini 

Priestly-

Taylor 
Fynn 

Hargreaver

s 

Gizli ısı akı yoğunluğu W.m-2 - λE LE - QE - 

Bitki su tüketimi oranı kg.sn-1.m-2 

yaprak alanı 
E E E=LE/λ - 

E= 

QE/λ 
- 

Buharlaşan suyun gizli akısı J.kg-1 - λ λ λ λ λ(MJ.kg-1) 

Bitkiden olan radyasyon akış yoğunluğu 

(Penman:Bitki yüzeyinden net yansıyan 

ışının enerjisi) 

W.m-2 H Rn Rn Rn Qrad Ra 

Toprak ısı akısı 

(Fynn:Bitki örtüsünde toplanan enerji 

oranı) 

W.m-2 İhmal G G G QG - 

Doymuş buhar Basıncı-Sıcaklık eğrisinin 

eğimi 
Pa˚C

-1 ∆ ∆ δ ∆ δ - 

Psikometrik sabite Pa˚C
-1 γ γ γ γ γ - 

2 m yükseklikteki rüzgâr hızı m.s-1 U2 - - - - - 

Ortalama hava sıcaklığındaki doymuş 

buhar basıncı 
Pa ea e e - es(Ta) - 

Havanın buhar basıncı Pa ea ed ed - es(Ta) - 

Çevreleyen havanın sıcaklığı ˚C Ta - Ta - Ta Tort 

Yaprak yüzey sıcaklığı ˚C - - T0 - - - 

Çevreyi saran görünür sıcaklık (zemin ya 

da toprak) 
˚C - - Th

(a) - - - 

Oransal Nem % RH RH RH - RH - 

Sabit basınçta havanın spesifik ısısı J.kg-1˚C-1 - - cp - cp - 

Havanın yoğunluğu kg.m-3 - - ρa - ρ - 

Duyulur ısı transferinde ki bitki 

örtüsünün dış direnci (Fynn: Isı transferi 

için havanın direnci) 

s.m-1 - rh re - rw - 

Su buharı transferinde bitki örtüsünün 

içsel direnci (Fynn: Su buharı transferi 

için stoma direnci) 

s.m-1 - rv ri - rs - 

Radyasyon ısı akı denklemi için 

düzeltme faktörü 
s.m-1 - - rR - - - 

Stefan-Boltzmann sabiti W.m-2K-4 - -  - - - 

Kısa dalga irradyans W.m-2 - - Is - - - 

Yaprak alan indeksi m2.m-2 - - YAİ - YAİ - 

Bitki örtüsü alan indeksi m2.m-2 - - - - BAİ - 

Ampirik eşitlik kaysayısı (α=1,26) - - - - α - - 

Günlük maksimum-minimum sıcaklık ˚C - - - - - Tmax, Tmin 
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4. SONUÇ  

Birçok çalışmada farklı yetiştirme koşulları altında ET tahmin modelleri kullanılarak en doğru ET’ yi tahmin 

etmek etmede uygun yöntem araştırılmıştır. Bu çalışma da sera koşullarında yapılan yetiştiricilik için ET modellerinin 

performansını değerlendirmek ve en uygun bitki su tüketimi modelini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalara göre biber ve domates için en iyi ETc tahmini hem Stanghellini 

hem de Penman-Monteith eşitliği ile elde edilmiştir. Modellerin FAO-56 Penman-Monteith modeli karşılaştırıldığında 

RMSE değerleri Priestley Taylor 1,982, FAO Penman 2,78, Stanghellini 3,58 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda Samsun ili sera koşullarında yapılan yetiştiricilik için bitki su tüketimi tahmin etmede FAO Penman, 

Priestlay-Taylor ve Stanghellini yöntemlerinin uygulanabileceği ortaya konulmuştur.    
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UZAKTAN ALGILAMA VE EVAPOTRANSPİRASYON HARİTALAMA ÇALIŞMALARININ 

TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KULLANIM OLANAKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eyüp Selim KÖKSAL1  Sakine ÇETİN1  Recep ÇAKIR2  Ali Fuat TARI3

 Salih EVREN4  Öner ÇETİN5   Suat AKGÜL6 

ÖZET 

Uzaktan algılanmış verilerin su kaynakları yönetiminde karar destek niteliğinde kullanılması tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle uydu görüntüleri ve iklim verilerine dayanan Evapotranspirasyon (ET) haritalarının havza ve sulama şebekesi düzeyinde su bütçesi, su 

kullanımı ve kuraklık izleme amacıyla kullanımı güncel araştırmalara konu olmaktadır. Ancak bu konularda Türkiye’de yapılan çalışmalar henüz 

beklenen düzeyde değildir. Bu çalışma kapsamında Çarşamba, Bafra, Polatlı, Harran, Konya, Gediz, Erzurum ve Trakya ovalarının 2007 veya 2009 

ve 2011 yıllarına ait Landsat TM 5 uydu görüntüleri işlenerek ET ve Normalize Edilmiş Vejetatif Değişim İndeksi (NDVI) haritaları elde edilmiştir. Her 

bir bölgenin 2011 ve 2007 veya 2009 yılı durumu ET ve NDVI haritaları kullanılarak genel olarak değerlendirilmiştir. Tüm bölgeler için ET ve NDVI 

haritalarının su kullanımı ve kuraklık izleme amacıyla kullanılma olanakları değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ET haritaları 

havza düzeyinde su bütçesi çalışmaları bakımından yüksek düzeyde kullanılma potansiyeline sahiptir. Yersel çözünürlüğün yakın kızıl ötesi (NIR) 

ve kırmızı (RED) bantlarda 30 m ve termal bantta 120 m olması, 1,0 dekardan daha küçük parsellerde kullanımı kısıtlamakta,  1 ,0 ile 15,0 dekar 

arasındaki parsellerde orta seviyede ve 15,0 dekardan daha büyük parsellerde yüksek düzeyde kullanılma potansiyeli sunmaktadır. Bu çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre uzaktan algılama teknikleri ile elde edilen ET ve NDVI haritaları Türkiye’de su kaynakları yöntemi, verim tahmini ve 

kuraklık izleme bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.   

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, ET haritalama, Su Kaynakları Yönetimi, Kuraklık İzleme 

EVALUATION OF USAGE OPPORTUNUTIES OF REMOTE SENSING AND 

EVAPOTRANSPIRATION MAPPING TECHNIQUES FOR WATER RESOURCES 

MANAGEMENT IN TURKEY 

ABSTRACT 

Using remotely sensed data as a decision support tool is becoming widespread all over the word. Especially, Evapotranpiration (ET) 

maps generated by using satellite images and climatic data, to solve problems related to water budget, monitoring of water use and drought are 

recent subjects of many researches. However, in Turkey studies related to these subjects are not at the expected level. In this study, Landsat 5 TM 

satellite images of Çarşamba, Bafra, Polatlı, Harran, Konya, Gediz, Erzurum and Trakya plains during summer of 2007 or 2009 and 2011 were 

processed and ET maps were obtained. General situations of each region during 2011 and 2009 or 2007 were discussed by using ET and NDVI 

maps. Thus, usage possibilities of ET and NDVI maps for monitoring of water use, vegetation level and drought were evaluated. According to 

results obtained from this study, ET maps have very important potential for water budget calculations at watershed level. Since spatial resolution 

of Near Infrared (NIR) and RED bands was 30 m and that value of thermal band was 120 m, using these maps has a limitation for parcels under 0.1 

ha and these maps could be used for parcels 0.1-1.5 ha with middle reliability and parcels over 1.5 ha with high reliability. Consequently, ET and 

NDVI maps generated through remote sensing techniques have significant potential for water management, yield estimation and drought 

monitoring, in Turkey. 

Keywords: Remote Sensing, Mapping ET, Waret Resources Management, Drought Monitoring     

1. GİRİŞ 

Türkiye’de yeni geliştirilen sulama teknikleri de dikkate alındığında yaklaşık 25,0 mha tarım alanının 

sulanabilir nitelikte olduğu değerlendirilmektedir (Kanber ve Ünlü, 2008). 2011 yılı itibari ile sulamaya açılan toplam 

alan yaklaşık 5,6 Mha’ dır (Anonim, 2013). Türkiye’nin yıllık kullanılabilir yeraltı ve yerüstü su potansiyeli toplamı 

107,3 km3' tür (Kulga, 1994; Tekinel, 1999, Kaya, 1994; DSİ, 1999b). Günümüze kadar bu potansiyelin yaklaşık %40,0' 

ı kullanıma sunulmuş ve bu kaynağın yaklaşık % 75’i tarımsal üretimde kullanılmaktadır (Anonim, 2013). Ülkemizde 

2011 yılı itibari ile sulama oranı yaklaşık %57,0 ve sulama şebekelerinde sulama randımanı ortalama %43 

düzeyindedir (Anonim, 2013).  
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Sulama suyunun işletmeler arasında yönetilmesi, şebeke su dağıtım ağı teknik özellikleri, sulama sahası 

mevcut toprak nitelikleri, gerçekleşen iklim koşulları, parsel düzeyinde bitki deseni, kullanılan sulama yöntemleri ve 

uygulanan su miktarları gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Özellikle sulama sahasında gerçekleşen koşulları dikkate 

alan bir yönetimin gerçekleşmesi, geleneksel izleme ve değerlendirme teknikleriyle olanaksızdır. Ülkemizde sulama 

şebekelerinin ve sulu tarım alanlarının yönetim, organizasyon, izleme ve değerlendirilmesinde sulama mevsimi 

içerinde gerçekleşen koşullara dayanan zamansal ve konumsal boyuta sahip, göstergelere ve karar destek araçlarına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yüzey enerji dengesi bileşenlerinden net radyasyon (Rn) ve hissedilebilir ısı akısının (H) belirlenmesinde 

uzaktan algılanmış verilerin kullanımı, yüzeyden meydana gelen buharlaşmada yüzeye ilişkin sıcaklık ve absorbe 

edilen güneş radyasyonu değerlerinin kullanımını olanaklı kılmaktadır (Hatfield  et al., 1984). Bu sayede hesaplanan 

buharlaşma, meydana geldiği yüzeye ait gerçekleşen nitelikleri dikkate almaktadır (Anderson et al., 2012). Bu 

aşamada uzaktan algılama tekniklerinin kullanılmasına ilişkin kısıtlar arasında görüntünün yersel çözünürlüğü, 

frekansı ve bulutluluk gelmektedir (Moran et al., 1997). 

Bu çalışmada Türkiye’de uzaktan algılama tekniklerinin sulama suyu yönetimi, kuraklık tahmini ve 

vejetasyon durumunun izlenmesinde kullanılma olanakların genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında sekiz farklı iklim ve coğrafik bölgeye ait uydu görüntüleri analiz edilerek Evapotranspirasyon ve 

Normalize Edilmiş Vejetatif Değişim İndeksi (NDVI) haritaları elde edilerek değerlendirilmiştir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Bu çalışma Türkiye’de tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip olan Çarşamba, Bafra, Erzurum, 

Daphan, Pasinler, Gediz, Konya, Polatlı, Trakya ve Harran ovalarını kapsamaktadır. Bu tarım alanları ile ilgili detaylı 

bilgilere TÜİK (2007) ve DSİ (2010)’dan ulaşılabilir. Çalışmada iklim verileri çalışma alanlarını temsil edebilen ve 

gerekli saatlik verinin bulunduğu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı en yakın istasyondan temin edilmiştir. 

Çalışmada LANDSAT 5-TM uydusuna ait görüntülerden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan uydu görüntülerinin 

tarihleri her bir ova için Çizelge 1’ de verilmiştir. Genel olarak 2007 ve 2011 yıllarına ait görüntüler karşılaştırılmıştır. 

Ancak 2007 yılına ilişkin uygun bir görüntü temin edilemeyen bölgeler için 2009 yılı görüntüleri temin edilebilmiştir. 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan Landsat 5TM uydu görüntülerinin tarihleri ve kapsadığı ovalar 

Çalışma Alanı Görüntü Tarihleri 

Bafra ve Çarşamba Ovaları 
11 Temmuz 2007 

6 Temmuz 2011 

Erzurum, Daphan ve Pasinler Ovaları 
6 Temmuz 2007 

2 Ağustos 2011 

Harran Ovası 
13 Temmuz 2007 

08 Temmuz 2011 

Trakya Ovası 
5 Temmuz 2007 

16 Temmuz 2011 

Gediz Ovası 
4 Ağustos 2009 

9 Temmuz 2011 

Konya Ovası 
20 Temmuz 2009 

21 Ağustos 2011 

Polatlı Ovası 
9 Temmuz 2007 

4 Temmuz 2011 

2.2. Yöntem 

Çalışmada Normalize Edilmiş Vejetatif Değişim İndeksi (NDVI) ve ET haritalarını oluşturmak amacıyla,  Bafra 

Ovası, Çarşamba Ovası, Erzurum Ovası, Gediz Ovası, Konya Ovası, Trakya Ovası, Polatlı Ovası ve Harran Ovalarını 

kapsayacak şekilde uydu görüntüleri ve iklim verileri temin edilmiştir. İlk olarak iklim verileri kullanılarak uzun boylu 

bitki (yonca) için referans bitki su tüketimi (ETr) hesabı yapılmıştır (ASCE-EWRI 2005; Allen et al., 2005 ve 2007). 

Ardından LANDSAT 5-TM uydu görüntüleri ve iklim verileri kullanılarak NDVI haritaları ve enerji dengesine dayalı 

olarak geliştirilen METRIC modeli ile ET haritaları esasları Allen et al., (2007), Bastiaanssen et al., (1998a ve 1998b), 

Allen et al. (2005 ve 2007) ve Tasumi et al., (2008)’ de verilen METRIC modeline göre oluşturulmuştur. 
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3. BULGULAR 

3.1. Bafra ve Çarşamba Ovaları Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Bafra ovasının vejetasyon durumu incelendiğinde uydu görüntülerinin ait olduğu 11 Temmuz 2007 ile 6 

Temmuz 2011 arasında genel olarak farklılık bulunmaktadır. 2007 yılında vejetasyon dağılımının 2011 yılına göre 

daha yoğun olduğu değerlendirilebilir. 2011 yılında vejetasyon eksikliği olan yerlerin daha çok çeltik dışı alanlar 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminin temel kaynağı NDVI değeri 0,0’ a yakın alanların 2011 yılında daha fazla 

olmasıdır. Çarşamba ovasında bu iki yıl arasında çok büyük bir vejetasyon farkı gözle ayırt edilemese de, 2011 yılında 

NDVI değerleri daha yüksektir. Çarşamba ovasında fındık ve meyve yetiştirilen alanların vejetasyon miktarlarının 

yıldan yıla değişiminin NDVI haritası kullanılarak ayırt edilmesinin zor olduğu görülmektedir. Bu alanların dışında 

kalan tarım arazilerinin vejetasyon farklılığı NDVI haritası ile daha kolay ayırt edilebilmektedir. 11 Temmuz 2007 

tarihinde ETr değeri 7,5 mm/gün ve 6 Temmuz 2011 tarihinde ETr değeri 6,2 mm/gün’ dür. Buna göre 2007 yılına ait 

uydu görüntüsünün alındığı tarihte bitki su tüketimi 2011 yılına ilişkin görüntü tarihinden 1,3 mm/ gün daha 

yüksektir. Söz konusu uydu görüntülerinin alındığı tarihlerden önceki 15 gün içerisinde ve yılbaşından bu tarihlere 

kadar gerçekleşen yağış miktarları sırasıyla 2007 yılında 8,6 mm ve 273 mm, 2011 yılında 20,1 mm ve 403,6 mm’ dir. 

Bu değerler irdelendiğinde 2011 yılında daha fazla yağış gerçekleşmiştir. Evapotranspirayon haritaları 

değerlendirilirken bu farklılık göz önünde tutulmalıdır. Genel olarak 2007 tarihli görüntüde hem Bafra hem de 

Çarşamba ovasında ET 2011 tarihli görüntüye göre daha yüksektir. Sulama suyu kaynağı Bafra’ da Kızılırmak nehri ve 

Çarşamba’da Yeşilırmak nehridir. Uydu görüntülerine bakıldığında her iki nehirde ve su depolama amacıyla kullanılan 

barajlarda belirli miktarda su mevcuttur. Buna göre incelenen her iki görüntünün alındığında tarihlerde sulama 

bakımından su kaynağı eksikliğinin yaşanmadığı değerlendirilebilir. Buna göre Bafra ve Çarşamba ovalarının 

vejetasyon durumu ve sulama durumunun değerlendirilmesinde bu çalışmada kullanılan özelliklere sahip uydu 

görüntüleri ve uygulanan teknikler önemli bir potansiyele sahiptir. Daha detaylı yorumların yapılabilmesi için, 

parselasyon haritalarının da kullanıldığı çeşitli görüntü analiz tekniklerinin tarla düzeyli gözlemlere dayalı bir biçimde 

uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Şekil 1. Bafra ve Çarşamba ovalarının 2007 ve 2011 yılları Temmuz aylarına ait NDVI ve ET haritaları. 
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3.2 Erzurum Ovaları Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Erzurum, Daphan ve Pasinler ovalarını kapsayan 06 Temmuz 2007 ve 02 Ağustos 2011 tarihli Landsat 5 TM 

uydu görüntüleri analiz edilerek bölgenin vejetasyon ve ET haritaları elde edilmiştir. 2007 ve 2011 yıllarında çekilen 

her iki uydu görüntüsünden önceki 15 gün içerisinde gerçekleşen yağış miktarları sırasıyla 6,7 mm ve 23,6 mm’ dir. 

Yılbaşından sonra görüntü tarihlerine kadar bölgede gerçekleşen toplam yağış miktarları 2007 ve 2011 yıllarında 

sırasıyla 252,0 mm ve 398,0 mm’ dir. Ancak 2011 yılındaki 398 mm yağışın 253 mm’ lik bölümü 2011 Nisan ve Mayıs 

aylarında gerçekleşmiştir. 06 Temmuz 2007 tarihinde bölge için hesaplanan ETr değeri 7,8 mm/gün ve 02 Ağustos 

2011 tarihi için tahmin edilen ETr değeri 6,5 mm/gün’ dür.  Genel olarak her üç ovada 06 Temmuz 2007’de 

vejetasyon 02 Ağustos 2011’ ye kıyasla daha güçlüdür. Bunun nedenlerinden birisi olarak bölgede buğday hasadının 

Ağustos ayının ilk haftasında yapılması gösterilebilir. ETr değerleri değerlendirildiğine 06 Temmuz 2007 tarihinde 

atmosferin buhar talebi 02 Ağustos 2011 tarihinden 1,3 mm daha fazladır. 2011 yılında Pasinler ovasında (Erzurum 

ilinin doğusu) ET dağılımı 2007 yılına kıyasla daha fazla iken, aynı bölgede ET değerleri 2007 yılında daha yüksektir. 

Erzurum ovasında (Erzurum ilinin kuzeyi) ise 2007 yılında ET, dağılım ve miktar olarak, 2011 yılından daha fazladır. 

Daphan ovası (Erzurum ilinin batısı) ET bakımından 2011 ve 2007 yıllarında benzer bir durum göstermiştir. Uydu 

görüntülerinin Erzurum, Daphan ve Pasinler ovalarında vejetasyon ve ET’ nin haritalanması bakımından önemli bir 

potansiyele sahip olduğu değerlendirilebilir.  

3.3 Harran Ovası Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Harran ovasını kapsayan uydu görüntülerinden 13 Temmuz 2007 ve 08 Temmuz 2011 tarihli Landsat TM 5 

görüntüleri analiz edilerek vejetasyon ve ET haritaları elde edilmiştir. Her iki uydu görüntüsü tarihinden yaklaşık bir ay 

öncesine kadar bölgede yağış gerçekleşmemiştir. ETr değerleri 13 Temmuz 2007 için 8,5 mm/gün olarak 

hesaplanırken 08 Temmuz 2011 tarihi için 7,7 mm/gün olarak tahmin edilmiştir. Bölgede 2007 ile 2011 yılı Temmuz 

ayları arasında bir miktar vejetasyon farkının var olduğu görülmektedir. Bu farkın vejetasyon yoğunluğunun ötesinde 

münavebe sisteminden ileri geldiği, diğer bir deyişle 2007 yılı Temmuz ayında boş tarım arazisinin bir miktar daha 

fazla olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek olarak vejetasyon yoğunlu Türkiye sınırının iç kısmında fazla Suriye 

tarafında oldukça düşüktür. Bölgede ET her iki uydu görüntüsünde de tarım alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca 

Türkiye sınırı ET için de bir ayrım hattı oluşturmaktadır. Tarımsal üretim bulunmayan alanlarda 2007 Temmuz ayı için 

tahmin edilen buharlaşma düzeyi 2011 yılından daha fazla iken, tarım alanlarında 2011 yılı ET dağılımı 2007 yılına 

göre daha yoğundur. NDVI ve ET bakımından 2007 ile 2011 yılları arasında fark gösteren diğer bir bölge de Akçakale’ 

nin doğusunda, Türkiye sınırı boyunca Cevher ilçesinin merkezinde olduğu alandır. Bu alanda 2011 yılında 2007’ye 

kıyasla hem NDVI hem de ET dağılımında önemli bir artış belirlenmiştir. Yapılan bu analizler ve elde edilen sonuçlara 

göre Harran ovası uzaktan algılama tekniklerine dayalı üretilmiş vejetasyon ve ET haritalarının kullanımı için, parsel 

büyüklüğü, iklim, topoğrafya ve tarımsal üretim biçimi bakımından oldukça uygundur. 

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

598 
 

  

Şekil 2. Erzurum, Daphan ve Pasinler ovaları NDVI ve ET haritaları (Temmuz 2007 ve Ağustos 2010). 
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Şekil 3. Harran ovasının 13 Temmuz 2007 tarihi için NDVI ve ET haritaları 
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Şekil 4. Harran ovasının 08 Temmuz 2011 tarihi için NDVI ve ET haritaları 

 

3.4 Trakya Bölgesi Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Trakya bölgesinin beir kısmının vejetasyon ve ET durumunun değerlendirilmesi için seçilen uydu 

görüntülerinden ilki 05 Temmuz 2007 tarihine aittir ve bu tarihte bölge için tahmin edilen ETr değeri 11,0 mm/gün, 

son 15 gündeki toplam yağış miktarı 2,1 mm ve yılbaşından sonraki toplam yağış miktarı 299,3 mm’ dir. Yağış verileri 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli istasyonuna aittir. Bölge için temin edilen diğer bir uydu görüntüsü 16 

Temmuz 2011 tarihine aittir ve ETr, son 15 günlük toplam yağış ve yılbaşından sonraki toplam yağış değerleri 

sırasıyla 10,7 mm/gün, 37,4 mm ve 196,7 mm’ dir.  

Bölge vejetasyon yoğunluğu bakımından genel olarak 2007 yılında 2011 yılına göre bir miktar zayıf 

gözükse de bazı bölgelerde vejetasyon 2007 yılında daha fazladır. Bu farklılığın 2007 ve 2011 yılları arasındaki bitki 

deseninden ve sulama başta olmak üzere tarımsal uygulamalardan ileri gelebileceği tahmin edilmektedir. Belirtilen 

durum ağırlıklı olarak buğday-ayçiçeği münavebe sisteminin uygulandığı Kırklareli – Edirne hattı üzerinde yağışa 

dayalı üretim alanları ile Kırklareli ilinin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında bulunan alanlar için geçerlidir. Ancak 
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sulu tarım yapılan ve özellikle çeltik, mısır, sebze tarımının yapıldığı bölgelerde yıllar arasında önemli bir fark 

gözlenmemektedir. Diğer yandan Türkiye – Yunanistan sınırına yakın bölgedeki çeltik alanlarının 2011 yılında artış 

gösterdiği NDVI haritasından açıkça görülmektedir. NDVI ve ET haritaları incelendiğinde değişimler çoğunlukla 

tutarlıdır. Vejetasyonun arttığı bölgelerde ET değerleri de artmıştır. Örneğin Kırklareli ilinin Doğu ve Güney 

bölgelerinde 2007 yılı Temmuz ayında NDVI ve ET değerleri 2011 yılına göre daha yüksek iken, Lüleburgaz’ın Doğu’ 

sunda kalan bölgelerde 2011 yılında hem NDVI hem de ET değerleri 2007 yılına göre daha yüksektir. Her iki yılda da 

Kırklareli’ nin Güneybatı bölümünde kalan bölgede ve Edirne ilinin sınır boyunca uzanan çeltik alanlarında ET 

değerleri en yüksek seviyededir. Buna ek olarak özellikle bölgenin yağışa dayalı üretim yapılan kısımlarında ET ve 

NVDI değerleri en düşük düzeylerdedir ve bunun muhtemel nedenleri arasında görüntüleme tarihleri ile buğday 

olgunlaşma ve hasat tarihlerinin çakışması olabilir. Görüntülerin tümünde yer alan irili ufaklı akarsuların bitişiğinde 

bulunan arazilerden algılanan ET ve NVDI değerlerinin 10,0-12,0 mm/gün ve 0,75 gibi yüksek değerlere ulaşması da 

beklenilen bir durumdur. Ayrıca alandaki yüksek ET ve NDVI değerleri derelerden saptırılan su ile yapılan sulu sebze 

tarımı ve yöredeki akarsu kenarlarında yetişen çok yıllık ağaçların su tüketimine ve gelişmesine bağlı olduğu 

değerlendirilmektedir. Kırklareli il merkezinden yaklaşık 20-30 km uzaklığa kadar olan alanlarda, DSİ Kırklareli sulama 

şebekesinden, Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü (MTSGM) tarafından inşa edilen göletlerden, üreticilerin kendi 

olanakları ile açılan derin kuyulardan ve akarsulardan sağlanan su kaynakları ile sulu tarım yapılabilmektedir. 

Belirtilen alanlarda (Asilbeyli, Üsküp, Kavakdere, Kızılçıkdere, Bayramdere) ağırlıklı olarak sulu koşullarda yetiştirilen 

sebze türleri ile mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin yetiştirilmesi söz konusu olduğu için her iki yılda da yüksek ET ve NDVI 

değerleri tespit edilmiştir. Daha yüksek ET  (10,0 - 12,0 mm/gün)  ve NVDI (0,75 ) değerlerinin, sulu tarımın yoğun bir 

biçimde uygulandığı Kaynarca arazilerine ait olduğu belirlenmiştir.  

Kırklareli ile Lüleburgaz arasındaki 60 km’ lik hat üzerinde bulunan arazilerden elde edilen ET ve NDVI 

görüntüleri bölgede uygulanan buğday – ayçiçeği münavebe sistemini yansıtmaktadır. Bu bölgede (Kavaklı, Yeni 

Mahalle, Nacak, Kuzuçardağı ve Babaeski) yağışa dayalı yetiştirilen buğdayın yanı sıra, büyük ölçüde sulu koşullarda 

ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği söz konusudur. Buna göre bölge için elde edilen günlük 5.0 ile 8.0 mm arasındaki ET 

değerleri sulu koşullarda yetiştirilen bu bitkilere aittir. Babaeski ve Lüleburgaz arasında bulunan arazi kısmı sulama 

yatırımı açısından Kırklareli ilinin en az hizmet almış kısmıdır. Belirtilen arazilerde MTSGM ve DSİ tarafından uygulanan 

Çavuşköy, Müsellim, Sofuhalil, Büyük Mandra, Umurca gibi projelerden sağlanan su kaynağı ile yapılan sulu ayçiçeği 

ve mısır tarımının yanı sıra, geniş alanlarda yağışa dayalı ayçiçeği ve buğday yetiştiriciliği söz konusudur. Bu bölgeye 

ait ET ve NDVI haritalarında çok düşük değerler (ET: 2,5 mm/gün ve NDVI: 0,35 -0,40) elde edilmiştir. Yüksek ET 

(yaklaşık 6,0 mm/gün) ve NDVI (ortalama 0,55) değerleri bölgedeki sulu tarım alanlarına aittir. Benzer 

değerlendirmeler, Kayalıköy Sulama şebekesi sulama sahasında yer alan Kırklareli, İnece, Dokuzhöyük, Ulukonak, 

Akardere ve Hasköy arazileri için de yapılabilir. Belirtilen yörede söz konusu sulama şebekesine ek olarak MTSGM  

tarafından inşa edilen sulama göletleri ve akarsular bulunuyor olsa da, uygulanan buğday - ayçiçeği münavebesinden 

dolayı su kullanımı henüz istenilen düzeyde değildir. Düşük ET ve NDVI değerlerinin söz konusu olduğu alanın büyük 

kısmında görüntüleme tarihlerinde fizyolojik olgunluğa ulaşmış veya hasat edilmiş buğday ve yağışa dayalı 

yetiştirilen ayçiçeği ile kaplı olduğu varsayılabilir. Özellikle Hasköy - Edirne hattı üzerinde bulunan arazilere ilişkin 

görüntülerin büyük bir kısmında ET ve NDVI en alt düzeyde (muhtemelen buğday) veya ET değerleri 2,5 – 3,0 

mm/gün ve NDVI 0.30 seviyelerinde (muhtemelen yağışa dayalı ayçiçeği ) bulunmaktadır. Tüm bunların yanında, 

Kırklareli - Edirne arasındaki arazilerin yaklaşık %  35 – 40’ lık kısmında büyük olasılıkla sulu tarım (mısır, ayçiçeği, 

çekirdeklik kabak, sebze vb) uygulanmasından dolayı ET ve NDVI değerleri sırasıyla 5,0 – 6,0 mm/gün ile 0,65 - 0,75 

değerlerine ulaşmaktadır. Edirne’nin bitişiğinde yer alan ve Kirişhane Pompaj sulaması, Ayşekadın göleti ve 

Bulgaristan’dan gelen akarsulardan sulanan arazilerin önemli bir kısmında geleneksel yöntemlerle çeltik yetiştiriciliği 

yapıldığı bilinmektedir ve bu alanlarda ET değerleri 12,0 mm/gün ve NDVI değerleri 0,85’e ulaşabilmektedir. 

Yapılan incelemelere göre uzaktan algılama teknikleri ile üretilecek vejetasyon ve ET haritaları Trakya 

bölgesinde bitkisel üretim ve su kullanımının izlenmesinde kullanılma potansiyeline sahiptir. Bölgenin parsel 

büyüklükleri genel itibari ile bu tekniklerin uygulanmasına uygundur.  
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Şekil 5. Trakya bölgesi  için üretilmiş NDVI ve ET haritaları (05 Temmuz 2007 ve 16 Temmuz 2011) 
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3.5 Gediz Ovası Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Gediz ovasının vejetasyon ve ET haritalarının oluşturulması amacıyla 04 Ağustos 2009 ve 09 Temmuz 2011 

tarihli uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bölgede ETr değerleri 04 Ağustos 2009 günü 7,7 mm/gün iken 09 Temmuz 

2011 günü 8,2 mm/gün’ dür. Her iki görüntüden önceki 15 gün içerisinde yağış gerçekleşmemiştir. Yılbaşından 

görüntülerin kayıt edildiği tarihlere kadar gerçekleşen toplam yağış değerleri 2009 yılında 299,3 mm ve 2011 yılında 

196,7 mm’ dir. Görüntü tarihleri arasındaki yaklaşık 1 aylık farklılık iki görüntünün vejetasyon ve ET farklılıklarını 

karşılaştırma bakımından bir kısıt oluşturmaktadır. Bölgenin yağış kayıtları incelendiğinde Ağustos ayı itibari ile 2009 

yılı daha yüksek değerler sahiptir. Bununla birlikte NDVI görüntülerine göre bölgede bazı alanlarda münavebe 

uygulandığı değerlendirilebilir. ET değerleri genel olarak 2009 yılı Ağustos ayında 2011 yılı Temmuz ayından daha 

yüksek bir dağılım göstermektedir. Fakat Alaşehir ve batısında ET değerleri 2011 yılı Temmuz ayında daha yüksektir. 

Bununla birlikte Alaşehir ve batısında NDVI dağılımı bakımından iki görüntü arasında önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bölge genelinde NDVI haritaları parsel düzeyinde bilgi elde etme bakımından ET haritalarına 

kıyasla, yersel çözünürlük bakımından daha etkilidir. Bu durum özellikle Turgutlu ile Salihli arasında kalan Ahmetli 

çevresindeki bölge için geçerlidir.  

3.6 Konya Ovası Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Bu çalışmada Konya Ovasının büyük bir bölümünün 20 Temmuz 2009 ve 21 Ağustos 2011 tarihlerindeki 

vejetasyon ve ET durumu incelenmiştir. Meteorolojik verilere göre 20 Temmuz 2009 tarihinden önceki 15 gün 

içerisinde toplam 11,7 mm yağış gerçekleşmiş ve yılbaşından bu tarihe kadar gerçekleşen toplam yağış miktarı 245,0 

mm’dir. 21 Ağustos tarihinden önceki 15 gün içerisinde ovada yağış gerçekleşmemiş ve yılbaşından bu tarihe kadar 

toplam 335,0 mm yağış gerçekleşmiştir. 2009 ve 2011 tarihli görüntülerin elde edildiği günlerin ETr değerleri 

sırasıyla 8,1 mm ve 8,9 mm olarak hesaplanmıştır. Konya Kapalı Havzasında, yaklaşık 100.000 derin kuyu 

bulunmaktadır ve bunun önemli bir bölümü Çumra ve Karapınar ilçelerinde bulunmaktadır. Karapınar ilçesinde su 

kaynağı olarak sadece yer altı su kaynakları kullanılabilmekte iken, Çumra ve ilçenin Kuzey ve Kuzeybatı’sındaki 

Karatay ilçesi arazilerinde yer altı suyuna ilaveten Beyşehir gölünden saptırılan su ile sulu tarım yapılabilmektedir. 

Ancak söz konusu su kaynağı genellikle hububat sulama sezonu sonuna kadar yetmekte, daha sonraki dönemde 

kullanılamamaktadır. Bu dönemde sulama suyu derin kuyulardan temin edilmektedir. Düz bir topoğrafyaya sahip 

olan Konya - Karapınar hattının bir bölümünde yer altı su potansiyelin zayıf olması ve var olan yer altı su 

kaynaklarının yüksek tuz içermesi nedeni ile genel olarak yağışa dayalı hububat tarımı yapılmaktadır. Bu alanın küçük 

bir bölümünde Konya ana tahliye kanalından ve Beyşehir gölünden temin edilen su kaynağı ile sulu koşullarda 

hububat ve şekerpancarı yetiştirilebilmektedir. Konya ovasında 2009 yılında genel olarak hububat dışında 

şekerpancarı ve mısır tarımı yapılmaktadır. Bu bitkilere ek olarak Çumra bölgesinde az miktarda patates ve fasulye, 

Karapınarda ise yonca ve patates yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2011 yılında özellikle Karapınarda bitki desenine 

ayçiçeği eklenmiştir. Ovada belirtilen bitkiler için genel olarak yağmurlama ağırlıklı olmak üzere basınçlı sulama 

yöntemleri tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra Beyşehir gölünden saptırılan su kaynağı ile Nisan ve Haziran aylarında 

özellikle Karatay bölgesinde yüzey sulama yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca Hotamış beldesinde Mısır bitkisi yüzey 

sulama yöntemi kullanılarak sulanmaktadır. Bu çalışmada, Konya Ovası için temin edilen uydu görüntüleri Temmuz 

ve Ağustos aylarına aittir. Bu nedenle kullanılan görüntüler yağışa dayalı yetiştirilen hububat alanların 

değerlendirilmesi için uygun değildir. Bu görüntülerde, hububat hasadı yapılmış alanların NDVI değerleri beklendiği 

gibi 0,0’a yakındır ve bu alanlar ovada büyük bir yer tutmaktadır. Görüntü tarihlerinde bitkisel üretimin var olduğu, 

diğer bir deyişle yüksek NDVI değerine sahip olan tarım alanları 2011 yılına ait olan görüntüde daha fazladır. 

Görüntülerin alındığı tarihlere ilişkin ET haritaları incelendiğinde, vejetasyon bulunmayan nadasa bırakılan ve/veya 

hububat alanlarında 2009 yılında çok az miktarda buharlaşmanın var olduğu gözlenirken 2011 yılına ait 

görüntülerde bu tür alanlarda buharlaşmanın 0,0’ a yakın seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu farkın nedeni 2009 

yılında görüntü tarihinden önceki yakın zaman içerisinde gerçekleşen yağış olarak görülebilir. 2009 yılına ait olan 

görüntüde ET’ nin genel dağılımı vejetasyon yoğunluğunun aksine 2011 yılına nazaran daha yüksektir. Bu farkın 

nedenleri olarak iki görüntü arasındaki 1 aylık zaman farklılığına dayalı olarak yetiştirilen bitkilerin gelişme dönemleri, 

yıllar arasındaki su kaynağının kullanılma durumu ve buna bağlı olarak sulama suyu uygulama farklılıklarının 

olabileceği tahmin edilmektedir. Genel olarak vejetasyon ve ET haritaları, ovanın arazi kullanım durumu ve su kaynağı 

varlığı ile uyum içerisindedir. NDVI ve ET değerleri yer altı su kaynaklarının derin kuyular aracılığıyla yoğun bir biçimde 

kullanıldığı bölgelerde yüksek ve yağışa dayalı üretim yapılan alanlarda çok düşüktür. Konya ovası için üretilen 

vejetasyon ve ET haritaları parsel düzeyinde bilgi elde etme olanağı sunabilmektedir. Elde edilen bilgilerin doğruya 

daha yakın olabilmeleri ancak bölgede bu konularda yapılacak detaylı araştırmalarla mümkün olabilecektir. 
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Şekil 6. Gediz ovası NDVI ve ET haritaları (4 Ağustos 2009 ve 09 Temmuz 2011) 
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Şekil 7. Konya ovasına ilişkin 20 Temmuz 2009 ve 21 Ağustos 2011 tarihlerindeki NDVI ve ET durumu. 
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3.7 Polatlı Ovası Vejetasyon ve Evapotranspirasyon Bulguları 

Polatlı ovasında 3 farklı tarihe ait uydu görüntüsü analiz edilmiştir. Bu görüntüler 13 Mayıs 2007, 09 

Temmuz 2007 ve 04 Temmuz 2011 tarihlerinde çekilmiştir. 13 Mayıs 2007 tarihli görüntüden üretilen haritalar bu 

makalede verilmiştir. Ancak elde edilen bulgulara yer verilecektir. Buna göre 2007 yılı Mayıs ayında, Sakarya Irmağına 

yakın bölgelerin dışında kalan Polatlı ovasında vejetasyon durumu aynı yılın Temmuz ayına göre oldukça yüksek 

olmasına rağmen ovanın tamamı vejetasyon ile kaplı değildir. Yağışa dayalı olarak buğday üretiminin yoğun olduğu 

bu bölgede Mayıs ayındaki vejetasyonun Temmuz ayından daha yoğun olması gerçek koşullar ile oldukça 

uyumludur. 2007 ve 2011 yılı Temmuz ayı vejetasyon durumları NDVI değerlerine dayalı olarak değerlendirildiğinde, 

2011 yılında vejetasyonun daha yüksek olduğu değerlendirilebilir. Ovanın 2007 ve 2011 yılları Temmuz ayları ET 

haritaları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 09 Temmuz 2007 tarihinden önceki 22 gün içerisinde yağış 

gerçekleşmemiş ve 04 Temmuz 2011 tarihinden önceki 15 gün içerisinde sadece toplam 1,7 mm yağış 

gerçekleşmiştir. Bunun ötesinde yılbaşından 2007 ve 2011 yıllarına ait görüntülerin çekim tarihine kadar gerçekleşen 

toplam yağış miktarları sırasıyla toplam 155 mm ve 242 mm’ dir. ETr değerleri 09 Temmuz 2007’ de 9,6 mm/gün ve 

04 Temmuz 2011’ de 7,9 mm/gün’ dür. Bu değerler göre 2007 yılında, 2011 yılına göre atmosferin nem talebi daha 

yüksek ancak gerçekleşen ET daha düşüktür. Yağışa dayalı üretimin yoğun olduğu bölgede bu farklılığın temel 

nedeni yağış rejimindeki farklılıklardır. Polatlı ovası için elde edilen bu sonuçlar, uzaktan algılama tekniklerinin 

ülkemizde kuraklığın izlenmesinde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Polatlı ovası parsel büyüklüğü ve 

topoğrafik konumu bakımından uzaktan algılama ile vejetasyon ve ET’ nin izlenmesi için oldukça uygundur.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’ de günümüze kadar 5,6 Mha tarım alanı sulamaya açılmıştır. Kontrol altındaki su kaynaklarının 

yaklaşık % 75’i sulama amacıyla kullanılırken, sulama şebekelerinde ortalama sulama oranı % 57,0 ve sulama 

randımanı % 43,0 düzeyindedir. Sulu koşullarda yetiştirilen bazı bitkilerin ülke genelinde ortalama verimlerine ilişkin 

istatistiklere bakıldığında, bu bitkilerin büyük bir bölümünde elde edilen verim potansiyel düzeyin altındadır. Bu 

bilgilere göre ülkemizde su kaynakları yönetiminde en önemli sektör tarımdır ve ülkemiz sulama suyu yönetiminde 

başarılı değildir. Tarımda su yönetiminde başarı sağlanması için etkili karar destek araçlarının kullanılması 

gerekmektedir. 
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Şekil 8. Polatlı ovası NDVI ve ET haritaları ( 09 Temmuz 2007 ve 4 Temmuz 2011). 
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Ülkemizde günümüze kadar sulama şebekelerinin yönetimine ilişkin etkili bir yöntem ve araç 

oluşturulamamıştır. Kullanılan en yaygın yöntem, çiftçi taleplerine dayanmaktadır. Bu yöntem, su kaynağının kısıtlı 

olduğu yörelerde adaletsiz su dağıtımına, su kaynağının yeterli olduğu bölgelerde ise hem adaletsiz su dağıtımına 

hem de aşırı su kullanımına neden olmaktadır. 

Uzaktan algılanmış veriler, kullanılan sensörün çözünürlüğü ölçüsünde konumsal ve zamansal boyutlu bilgi 

elde etme olanağı sunmaktadır. Uzaktan algılamaya dayalı bitki su tüketimi (ET) haritalarının oluşturulması tarımda 

kullanılan su kaynaklarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle 

2005 yılından sonra tüm dünyada öne çıkmaya başlayan ET haritalama tekniklerinin ülkemizde günümüze kadar 

araştırma ve uygulamada kullanılamamasının önündeki en önemli engel, karar vericilerin bu tekniklere yersel ve 

zamansal çözünürlük ve kullanılan algoritmaların karmaşık olması nedeniyle ön yargı ile bakmalarıdır. Bu kapsamda 

sunulan araştırma projelerinin tamamına yakını desteklenmemiş ve uygulayıcı birimler bu konulara gereken ilgiyi 

göstermemişlerdir. Bu çalışmada, günümüzde halen devam etmekte olan bu önyargıların giderilmesi amacıyla,  

Türkiye’ nin yedi farklı bölgesi genel ET ve vejetasyon haritaları oluşturularak değerlendirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ET ve vejetasyon haritaları Türkiye’ de tarımda su kaynakları 

yönetimine karar destek niteliğinde bilgi sağlama bakımından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu haritalar tarımda 

su kaynakları kullanım durumunun belirlenmesi, su bütçesi değerlendirmeleri, sulama şebekelerinin 

performanslarının değerlendirilmesi, kuraklığın izlenmesi ve su ücretlerinin belirlenmesi gibi farklı amaçlarla 

kullanılabilir. Diğer yandan hazırlanan bu haritaların doğruluğunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi araştırmacı ve 

bilim adamaları için yeni bir çalışma sahası oluşturmaktadır.  
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ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE KOLÜVYAL-ALÜVYAL TOPRAKLARIN UZAYSAL 

DEĞİŞKENLİĞİ 

Sabit ERŞAHİN1  Tayfun AŞKIN1  Seval SÜNAL1  Damla BENDER ÖZENÇ2 

Ceyhan TARAKÇIOĞLU2  Kürşat KORKMAZ2  Turgut KUTLU2  Ülkü DİKMEN3 

ÖZET 

Toprakların tarımsal, orman, mera ve kentsel amaçlı kullanımının planlamasında,  toprak özellikleri ve süreçlerinin modellenmesinde 

toprak değişkenliği dikkate alınması gereken önemli bir kriterdir.  Toprak değişkenliği geleneksel istatistik ve jeoistatistiksel yöntemlerle 

belirlenebilmektedir. Bu çalışmada, Samsun ili Terme İlçesi’nde yer alan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kullanılan araziler ve 

civarındaki arazilerle birlikte yaklaşık 1.400 hektarlık bir alanda bazı toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliği korelasyon fonksiyonları 

(korelogram) kullanılarak analiz edilmiştir.  Toprakların 0-20 cm derinliğinden gelişigüzel örnekleme yöntemine göre 100 toprak örneği alınarak 

laboratuarda kum, kil, silt, CaCO3 ve organik madde içeriği ile katyon değişim kapasitesi, EC ve pH için analiz edilmiştir. Örnekleme noktalarının 

koordinatları örnekleme esnasında bir GPS ile belirlenmiştir. Toprak özelliklerinin çalışma alanındaki korelasyon mesafeleri korelasyon 

fonksiyonları (korelogram) ile belirlenmiştir.  Sonuçlar, toprak kimyasal özelliklerinin fiziksel özelliklere göre daha kuvvetli ve uzun mesafelerde 

otokorele olduğunu göstermiştir. Toprak kimyasal özellikleri 50-100 m mesafeye kadar otokorele olurken, çapraz otokorelasyon mesafelerinin 

daha kısa olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca, toprak kil ve kum içeriğinin toprak verimliği üzerine kısa mesafeli (yaklaşık 50 m) bir uzaysal kontrolünün 

olduğu belirlenmiştir.            

Anahtar Kelimeler: Korelasyon mesafesi, Korelasyon bölgesi, Uzaysal değişkenlik, Korelasyon fonksiyonu, Orta Karadeniz Bölgesi.    

SPATIAL VARIATION OF COLLUVIAL-ALLUVIAL SOILS IN CENTRAL BLACK SEA 

REGION     

ABSTRACT 

Soil variability is an important factor, which should be considered in agriculture, forestry, grassland and urban planning and modeling 

of soil properties and processes. Soil variability can be assessed by classical statistical and geostatistical techniques. In this study, soil spatial 

variation was assessed in an approximately 1.400 ha area comprising soils of Black Sea Agricultural Research Institution Farm and its surroundings.   

Soil samples were taken from 0-20 cm soil depth at 100 sampling sites and were analyzed for sand, silt, clay, CaCO3 and organic matter (OM) 

contents, cation change capacity (CEC), electrical conductivity (EC), and pH. The coordinates of sampling sites were recorded with a GPS. Spatial 

structure of soil properties was assessed by correlograms.  Results showed that soil chemical properties were otocorrelated more strongly and at 

longer distances compared to those of soil physical properties. Individual soil properties were autocorrelated to 50-100 m while cross-

autocorrelation distances were shorter. The results further showed that soil clay and sand contents had a strong spatial control on soil fertility 

within 50 m.     

Key Words: Correlation distance, Correlation zone, Spatial variability,  Correlation function, Middle-Black Sea Region,  

GİRİŞ 

Topraklar; iklim, vejetasyon ve zamanın faklı topografyalarda ana materyal üzerine etkisi sonucu 

oluşmuşlardır. İklim, topografya ve vejetasyonun nispi etkilerinin bir sonucu olarak, aynı ana materyalden oluşan 

toprakların zamanla son derece faklı özellikler kazandıkları görülmektedir (Mulla ve McBratney, 2001).   

Başarılı bir toprak idaresinde toprak değişkenliği önemli bir faktördür. Toprak özelliklerinin arazideki 

değişkenliği düzenli veya gelişigüzel olabilir (Goderya, 1998). Gelişigüzel bir değişkenlik klasik istatistik kullanılabilir.  

Klasik istatistikte, bir özelliğin değişkenliğinin belirlenmesinde, O özelliğin aritmetik ortalama, varyans, basıklık ve 

çarpıklık gibi dağılım ölçülerine bakılır.  Bu yöntem, ilgili değişkenin arazideki değerlerinin birbirinden bağımsız 

olduğunu ve aritmetik ortalamanın arazinin her yerinde aynı olduğunu kabul etmektedir (Trangmar et al., 1985).  

Ancak, araştırmalar, bu varsayımın genelde geçerli olmadığını, toprak özelliklerinin arazide mesafeye bağlı bir 

benzerlik gösterdiğini (otokorelasyon) göstermektedir. Ayrıca sınırlı sayıda alınan toprak örneği de eksik bilgiler 

vermektedir (Heuvelink ve Webster, 2001). Çoğu toprak bilimcisi toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliğe sahip 

olduğunu, kısa mesafelerde güçlü dalgalanmalar ortaya koyduklarını (Trangmar et all., 1985; Warrick et all., 1986) ve 

bu nedenle uzaysal bağımlılığın analiz edilmesinde jeoistatistiksel yöntemlerin kullanılmasının gerekli olduğunu 
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belirtmişlerdir (Journel and Huijbregts, 1991). Dolayısıyla toprak özelliklerinin arazide mesafe ile otokorele olduğunu 

kabul eden jeoistatistiksel yöntemler, son zamanlarda klasik istatistiğe alternatif olarak yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  Toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliğinin analizi toprak ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık 

ilişkilerin anlaşılabilmesi için de gereklidir (Goovaerts, 1998). 

Toprak özelliklerinin uzaysal analizleri, özellikle yüksek değişkenliğe sahip alüviyal topraklar üzerindeki 

örnekleme planını etkileyebilir. Alüviyal araziler, dünyada ve ülkemizde büyük üretim potansiyeline sahip olan, farklı 

zamanlarda nehirlerin taşıdığı malzemelerin depolanması ile oluşmuş, toprak özelliklerinin çok kısa mesafelerde 

değiştiği alanlardır. Alüviyal arazilerin düz ve düze yakın olmaları nedeniyle arazi yapısının ayırt edilmesi zordur (Di et 

al., 1989).  

Eğim yönünde akarsular ve yerçekiminin ortak etkisi ile taşınan materyal, kolüvyal-alüvyal materyal 

anlamına gelen ‘ko-alüvyum’ şeklinde adlandırılmıştır. Ko-alüvyumlar daha çok yan dereler tarafından taşınırlar ve 

inceden kabaya doğru faklı parçacık büyüklüğünde olabilirler. Depolanma, taşınan materyal ve taşınma şekline ağlı 

olarak yatay ve/veya dikey yönlerde farklılık gösterir (Erşahin, 2012).  

Toprak değişkenliğinin analizinde semivaryogramlar yaygın olarak kullanılmaktadır (Erşahin, 1999; Yetgin, 

2003; Başaran ve ark., 2006; Erşahin ve Brohi, 2006).  Semivaryograma alternatif olarak korelogramlar da toprak 

özelliklerinin arazi üzerindeki korelasyon mesafeleri (korelogram) ve korelasyon zonlarının belirlenmesinde 

kullanılabilmektedir (Isaaks ve Srivastava. 1989; Nielsen ve Wendroth, 2003).  Korelogramların semivaryogramlara 

göre avantajı, toprak özelliklerinin otokorele olduğu mesafeleri daha kesin vermesidir (Nielsen and Wendroth, 2003).   

Bu çalışma ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Çiftliği ve civarındaki toprakların uzaysal 

değişkenliği incelenmiştir. Analizde toprakların korelasyon mesafelerinden hareketle korelasyon zonları 

belirlenmiştir. Sonuçların, çalışma alanı topraklarının kullanım planlaması ve toprakların yere özgü (site-specific)  

amenajmanında kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma Alanının Tanımı  

Çalışma alanı, Samsun ili Terme İlçesi’nde yer alan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 

kullanılan araziler ve civarındaki arazilerle birlikte yaklaşık 1.400 hektarlık bir alandır. Çalışma alanında tipik Karadeniz 

iklimi hüküm sürmekte, kışlar ılıman, yazlar ise serin geçmektedir. Ortalama en yüksek aylık sıcaklık 27 oC ile Ağustos 

ayında, ortalama en düşük sıcaklık ise 3,8 oC ile Şubat ayında görülmektedir. Aylık toplam yağış miktarı ortalaması ise 

85,2 (kg/m2) ile Kasım ayında görülmektedir. İklime bağlı olarak doğal bitki örtüsü ormandır.  

Çalışma alanında 0-20 cm derinliğinden gelişigüzel örnekleme yöntemine göre 100 toprak örneği alınarak 

laboratuarda kum, kil, silt, CaCO3 ve organik madde içeriği ile katyon değişim kapasitesi, EC ve pH için analiz 

edilmiştir. Örnekleme noktalarının koordinatları örnekleme esnasında bir GPS ile belirlenmiştir. Toprak özelliklerinin 

çalışma alanındaki uzaysal değişkenliği korelasyon fonksiyonları (korelogram) ile analiz edilmiştir.  Toprak 

özelliklerinden kum, kil, silt, organik madde, CaCO3 içeriği, pH ve elektriksel iletkenlik için çapraz korelogramlar GS+ 

programı ile belirlenmiştir. Görsel olarak en iyi korelogramı elde edebilmek için değişken lag aralıkları esas alınmıştır. 

Aktif lag mesafesi 1400 m ve lag sınıfları 20, 30, 50, 80, 100, 250, 400, 550, 600, 800, 1000, 1200 ve 1400 m olarak 

belirlenmiştir. 

BULGULAR  

Korelogram grafikleri incelendiğinde, toprak kum ve kil içeriğinin yaklaşık 20 m mesafede kuvvetli negatif 

otokorele olduğu, daha sonra artan mesafe ile hızla pozitif yönde otokorele olduğu ve yaklaşık 100 m'den sonra 

otokorelasyonun önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Alüvyal topraklarda ana materyalin depolanma şeklinin bir sonucu 

olarak toprak tekstür bileşenleri kısa mesafelerde son derece değişken olabilirler. Ancak kum ve kil içeriğinden faklı 

olarak, toprak silt içeriğinin çok kısa mesafelerde otokorele olmadığı, yaklaşık 100 m'de ise mükemmel şekilde 

otokorele olduğu görülmektedir. Toprak CaCO3 içeriği için korelogramdan, aralarında 20, 30, 50 ve 80 m mesafe olan 

(ilk 4 lag) noktalardaki örneklerin pozitif yönde oldukça güçlü bir uzaysal ilişkiye sahip olduğu, artan mesafe ile 

uzaysal ilişkinin şiddetinde azalma olmasına karşın örneklerin otokorelasyonunun devam ettiği ancak mesafenin 

artması ile yaklaşık 600 m'den sonra örnekler arasındaki uzaysal ilişkinin önemsizleştiği görülmektedir (Şekil 1). 

Toprak pH'sı, KDK ve EC yaklaşık 100 m'ye kadar otokorele olurken, toprak OM içeriği yaklaşık 50 m'ye 

kadar otokorele olmuştur. Buradan, KDK değerleri çalışma alanı içerisinde çapı 200 m olan herhangi bir dairesel 

alanda (korelasyon bölgesi) istatistiksel olarak aynı olduğu kabul edilebilir.  Bu sonuçlar bu toprakların yere özgü 

amenajmanında dikkate alınabilir. Örneğin, organik madde içeriği dikkate alınarak yapılacak bir yere özgü 

amenajmanda, maksimum parsel boyutu 100 m (OM için korelasyon alanı) alınabilir.  
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Şekil 1. Çalışma alanı topraklarına ilişkin korelogramlar 

Toprakların OM kapsamı; KDK, kil içeriği ve EC ile çok kısa mesafelerde pozitif çapraz-otokorele olurken; 

beklendiği üzere, pH, CaCO3 ve kum ile negatif çapraz-otokorele olmuştur.  Organik madde ile KDK arasında bir 

pozitif otokorelasyon normalde beklenir.  Aynı şekilde OM ile toprak kil içeriği arasında da pozitif bir çapraz 

otokorelasyon beklenir.  Çünkü kil parçacıklarının organik madde kolloidlerini tutarak, mikrobiyal parçalanmaya karşı 

koruduğu bilinmektedir (Dexter, 2004). Organik madde içeriği ve KDK'nın birlikte kullanılacağı bir yere-özgü 

amenajmanda OM ile KDK arasındaki çapraz otokorelasyon mesafesi ve otokorelasyon alanı dikkate alınabilir.    

Toprak CaCO3 içeriği ile pH, silt ve kum içeriği arasında kısa mesafelerde son derece kuvvetli ve pozitif bir 

otokorelasyon bulunmuştur (Şekil 2). Ancak, kum ve kil içeriğinin tersine CaCO3 ile kil içeriği arasında kısa 

mesafelerde oldukça kuvvetli negatif bir uzaysal ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde, CaCO3 ile KDK ve EC arasında da 

kuvvetli negatif bir otokorelasyon belirmiştir (Şekil 2). EC ile pH, kum içeriği ve silt içeriği arasında kısa mesafelerde 

kuvvetli negatif; KDK ve kil içeriği arasında ise pozitif bir uzaysal ilişki bulunmuştur (Şekil 2).  Killerin çifte 

tabakalarında elektrot miktarının yüksek olması EC ile kil içeriği arasındaki bu yüksek ilişkinin nedeni olabilir.  KDK ile 

EC arasındaki pozitif ilişkinin ise KDK ve kil içeriği arasındaki pozitif ilişkinin dolaylı bir etkisi olduğu tahmin 

edilmektedir. Toprak pH’sı ile KDK ve kil içeriği arasındaki kısa mesafelerdeki kuvvetli pozitif ilişkinin KDK ve kil içeriği  

arasındaki ilişkiden ileri geldiği düşünülmektedir. Toprak pH’sı ve KDK aynı toprak özellikleri ile benzer bir uzaysal 

ilişki göstermişlerdir (Şekil 2). 
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    Şekil 2.  Toprak özellikleri arasında çapraz-korelogramlar. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bir toprak özelliğinin arazideki değişkenliği toprak oluşum faktör ve süreçlerinin ana materyal üzerine etki 

şeklinin yanı sıra ilgili toprak özelliği ile diğer toprak özellikleri arasındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileşimin bir 

sonucudur (Trangmar et al. 1985; Nielsen and Wendroth, 2003).  Toprak tekstürü, topraktaki birçok süreci kontrol 
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eden temel toprak özelliğidir (Hillel, 1982).  Genellikle, diğer toprak özellikleri tarafından etkilenen, doygun hidrolik 

ve KDK benzeri toprak özellik ve süreçleri kısa mesafelerde fazla değişkenlik gösterirler.   

Toprak organik madde içeriği, KDK, EC ve pH toprak verimliliğini etkileyen başlıca toprak kimyasal 

özellikleridir.  Bu çalışmada, bu toprak özelliklerinin çalışma alanında yaklaşık 50 m mesafeye kadar otokorele olduğu 

belirlenmiştir (Şekil, 1). Yani, yaklaşık 100- m çapındaki bir alanda bu toprak özellikleri değişmez kabul edilebilir.  

Çalışma alanında yapılacak bir yere-özgü amenajman için bu ortak korelasyon bölgesi temel alınabilir (Neilsen and 

Wendroth, 2003). 

Toprak özellikleri arasındaki çapraz korelogramlar incelendiğinde; KDK, EC ve OM içeriği ile toprak kil 

miktarının yakın mesafelerde kuvvetli çapraz-otokorele olduğu görülmektedir (Şekil 2). Dolayısıyla, toprak OM içeriği, 

EC ve KDK üzerinde toprak kil içeriğinin önemli bir uzaysal kontrolünün olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, kil içeriği 

ile pH arasında negatif bir otokorelasyonun olması, toprak asitliği üzerinde kil içeriğinin bir uzaysal kontrolünün 

olduğu söylenebilir.  Toprak kum içeriği ile bu özellikler arasında ise genelde negatif otokorelasyon söz konusudur.  

Yani toprakların kum içeriğinin verimlilikleri üzerine olumsuz yönde kısa mesafeli bir uzaysal kontrolü söz konusudur.  

Toprak silt içeriği ise, genelde daha az sayıda toprak özelliği ile çapraz otokorele olmuştur, yani kum ve kil içeriği ile 

karşılaştırıldığında, toprak silt içeriğinin toprak verimliliği üzerine uzaysal kontrolünün daha düşük olduğu 

görülmektedir.   

Alüvyal toprakların yere-özgü amenajmanında bu toprakların kısa mesafelerdeki yüksek değişkenliğinin 

dikkate alınması gerekir. Diğer taraftan, toprak süreçlerinin modellenmesi ile elde edilen sonuçların araziye tatbik 

edilmesinde model çıktılarının ve bu çıktılarının elde edilmesinde kullanılan girdilerin (toprak özellikleri) arazide 

homojen kabul edilebileceği korelasyon bölgelerinin (correlation zone) belirlenmesinde korelogramlar kullanılabilir. 

Laboratuarda elde edilen sonuçların arazi şartlarına tatbikinde de yine burada yapılan analize benzer şekilde, 

korelogramlar kullanılarak arazide yeknesak kabul edilebilecek korelasyon bölgeleri tanımlanabilir.        
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SULUOVA VE MERZİFON OVALARI TOPRAKLARININ BİTKİYE YARAYIŞLI BOR 

KONSANTRASYONLARININ MESAFEYE BAĞLI DAĞILIMI 

Elif GÜNAL1  Halil ERDEM2  Yasemin ACİR1 

Cabir Çağrı GENCE1  Atilla POLAT1 

ÖZET 

Bor (B), bitki gelişimi için gerekli bir besin elementi olmakla birlikte noksanlık ve toksiklik sınırlarının darlığı bakımından diğer tüm besin 

elementlerinden farklıdır. Bu çalışmanın amaçları, Orta Karadeniz Bölgesinde yarı-kurak iklime sahip Suluova ve Merzifon ovalarının bor 

içeriklerinin mesafeye bağlı dağılımlarının analiz edilmesi ve  haritalanmasıdır. Bu çalışmada ayrıca bor yarayışlılığına etki eden faktörleri 

anlayabilmek için toprakların bor konsantrasyonları ile diğer bir kısım toprak özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Merzifon ovasından 144 ve 

Suluova'dan 76 olmak üzere 220 adet 0-30 cm derinlikten toprak örneği alınmıştır. Örneklemede araziler 500m * 500m büyüklüğünde gridlere 

ayrılmış ve örneklemeler gridlerin köşe noktalarından yapılmıştır. Ortalama bor içeriği Merzion ovasında 1,67 mg kg-1ve Suluova'da 1,76 mg kg-

1olarak bulunmuştur. Her iki ovada da ortalama değerler noksanlık olmadığını göstermekle beraber toplam 220 örneğin 63 tanesinde (alanın % 

6'sı) bor konsantrasyonunun noksanlık eşik değeri kabul edilen 1 mg kg-1'dan düşük olduğu görülmüştür. Örneklerden sadece 8 tanesinde (alanın 

%2'si) ise bor konsantrasyonu toksik kabul edilen 5 mg kg-1'dan daha yüksektir. Bor içeriğinin yüksek olduğu alanlarda tuzluluğunda nispeten 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu iki değişken arasında her iki ovada da P<0.01 düzeyinde önemli bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. pH ve kil 

içeriği ile de pozitif bir korelasyona sahip olan bor konsantrasyonunun kum ve silt içeriği ile negatif bir korelasyonu olduğu görülmektedir. 

Mesafeye bağlı değişkenliğin haritalanması ile birlikte geniş alanlarda besin elementlerinin noksanlık veya toksiklik düzeylerinin belirlenmesi ve 

tarım arazilerinde sürdürülebilir üretim yapabilmek için gerekli tedbirlerin alınmasında altlıkların hazırlanması mümkün olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bor, jeoistatistik, noksanlık, toksiklik, eşik değer 

SPATIAL DISTRIBUTION OF PLANT AVAILABLE BORON CONCENTRATION IN 

SULUOVA AND MERZION PLAIN SOILS 

ABSTRACT 

Although boron (B) is an essential micronutrient required for plant growth, B is quite different from all other nutrient elements with 

narrow range between plant deficiency and toxicity concentrations. The purposes of this study are to analyze and map the spatial distribution of 

boron concentration of soils located in Suluova and Merzifon Plains of Central Black Sea Region. The relationship between some of soil properties 

and boron concentrations were also discussed to understand the factors affecting the availability of boron. The studied plains were divided into 

500m*500m grids and 144 soil samples from Merzion Plain and 76 soil samples from Suluova Plain were collected. Surface soil samples (0-30 

cm) were collected from the nodes of each grid cell. Mean boron concentration of soils in Merzifon plain and Suluova were found as 1,67 mg kg-1 

and 1,76 mg kg-1. Although the mean B concentration indicates that soils contain adequate B concentrations, 63 of 220 soil samples (6% of the 

study area) contained less than 1.0 mg B kg-1 which is accepted as deficiency threshold for many soils. Five of soil samples (2% of the study area) 

had more than 5 mg B kg-1 which is accepted as toxicity threshold. The salinity level of soils were also found higher when boron concentrations 

were high. Significant positive correlations (P<0.01) were obtained for boron concentration and salinity. Boron concentration had also significant 

positive correlation with pH and clay content, where as significant negative correlation was found with sand and silt content of soils. Mapping the 

spatial variability enables to detect the hot spots of plant nutrients for deficiency and toxicity in large lands. This allows to take necessary 

precautions to sustain productivity of agricultural lands. 

Key words: Boron, geostatistics, deficiency, toxicity, threshold value 

1. GİRİŞ 

Dünya'nın birçok bölgesinde tarım arazilerinde bitkisel üretimi sınırlandıran en önemli mikro besin 

elementlerinden bir tanesi de bor (B)'dur (Alloway, 2008). Bor diğer mikro besin elementlerine göre topraklarda 

noksanlık ve toksikliği sıklıkla görülen nadir bir besin elementidir (Yau ve Ryan, 2008). Yağışın bol olduğu bölgelerde 

genellikle noksanlık düzeyinde bulunurken, daha kurak ve özellikle drenajın bozuk olduğu bölgelerde toksiklik 

oluşturacak kadar yüksek düzeylerde bulunabilmektedir (Goldsberg and Suarez, 2011). Peryea et al. (1985) toksik 

düzeyde bor (>4 ppm) içeren toprakların çoğunlukla drenajın veya yıkanmanın sınırlı olduğu veya her ikisinin de 

sınırlı olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde görüldüğünü belirtmişlerdir.  Havlin et al. (2005)'nın belirttiğine göre 

organik madde içeriği düşük olan kireç içeriği yüksek topraklarda bor beslenmesi yetersizlikten dolayı önemli bir 

sorundur.  
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Bor toprağa çoğunlukla magmatik veya metamorfik kayaçlarda yer alan minerallerin ayrışması ile 

katılmaktadır. Bor içeren minerallerin ayrışması veya çözünmesi orijinlerine bağlıdır. Kayaçların yapısında yer alan 

primer mineraller oldukça yavaş ayrışırken hidrate halde bulunan borlu minerallerin ayrışması oldukça hızlı bir 

şekilde gerçekleşir (Goldberg, 1993). Bitkilerin bora olan toleranslarının aynı tür içerisindeki çeşitler arasında dahi 

önemli farklılar gösterdiği bilinmektedir (Shouse et al., 2006). Oldukça toleranslı olan pamuk bitkisinde birçok kültür 

bitkisinde önemli düzeyde verim kayıplarının yaşanabileceği 6-10 g m-3 arasında hiç verim kaybı yaşanmayacağı 

rapor edilirken, domates (Lycopersicon esculentum L.) <5,7 g m-3 konsantrasyonlar için toleranslı  olarak 

sınıflandırılmıştır (Benlloch et al., 1991). Yüksek bor konsantrasyonlarının genelde tuzlu toprakların bulunduğu 

alanlarda yer aldığını almaktadır (Smith et al., 2010). Bu nedenle çok zaman bor zararı tuz zararı ile karıştırılmakta ve 

göz ardı edilmektedir. Özellikle sulamanın yapıldığı tarım arazilerinde yüksek bor içeren topraklarda tuzluluk ve bor 

stresinin bitkisel üretime ve bitkinin su tüketimine etkilerinin birlikte ele alınması gerektiği belirtilmektedir (Sm ith et 

al., 2010). 

Toprak oluşumuna etki eden çok sayıda faktörün olması ve bu faktörlerin karmaşık etkileşimlerinden dolayı 

doğal olarak topraklar heterojen bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle topraklar, hem bölge veya ülke gibi makro hem de 

sadece küçük bir tarla gibi mikro ölçekte büyük değişkenlik göstermektedir (Mausbach and Wilding 1991).  Ryan et 

al. (2012), arazide besin elementlerinin değişkenliğinin toprak oluşum faktörleri gibi genetik kaynaklı olduğu gibi, 

meralarda otlayan hayvanların bıraktığı katı ve sıvı gübrelerden (West ve ark., 1989), erozyondan (Miller et al., 1988), 

korumalı toprak işlemeden (Sauer and Meek, 2003), ve gübreleme (Sabbe and Marx, 1987) gibi amenajman kaynaklı 

olabileceğini belirtmişlerdir.  

Bir bölgede, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mesafeye bağlı değişimlerinin bilinmesi, yapılacak 

planlama ve amenajman çalışmalarında zaman ve paradan tasarruf edilmesine katkı sağlamaktadır (Wasiullah et al., 

2010). Toprak özelliklerinin mesafeye bağlı değişimi toprak ve ürün amenajmanını olduğu kadar bir alanda yapılacak 

tarla çalışmalarının etkinliğini de önemli düzeyde etkilemektedir. Bir alanda yer alan toprakların mesafeye bağlı 

değişkenliğinin yüksek olması, homojen olarak uygulanan gübrenin etkinliğinin azalmasına ve nihayetinde arazide 

ürünün düzensiz gelişimine sebep olmaktadır (Mulla et al., 1990; 1992). 

Son 30 yıl içerisinde toprak özelliklerinin mesafeye bağlı dağılımları ile ilgili çalışma isteğinde oldukça 

büyük bir artış olmuştur. Özellikle yere özgü tavsiyelerin yapılması ve kaynakların daha akılcı kullanılması gibi istekler 

toprak özelliklerinin bir tarla veya bölge ölçeğinde nasıl değiştiği bilgisine olan talebin artmasına neden olmuştur. 

Rashid et al. (2011), Pakistan'ın Pothohar Platosu'nda yer alan tarım arazilerinin yaklaşık 1/3'ünde bor noksanlığı 

olduğunu tespit etmiş ve jeositatistiksel yöntemler ile hazırladıkları haritalar dikkate alınarak yapılacak gübreleme ile 

buğday veriminin önemli düzeyde arttırılabileceğini rapor etmişlerdir. 

Türkiye'de geçit kuşağı ve karasal iklim altındaki bölgelerde bitkisel üretimi sınırlandıran temel etmen 

yağışın düşük olması ile birlikte mevsimler arasında yağışın düzensiz olması gelmektedir. Sulama altyapısının 

bulunduğu yerlerde bu kısıtlama nispeten giderilebilse dahi, son yıllarda yaşanan taban suyu seviyesindeki azalmaya 

bağlı olarak su problemi oldukça geniş bir alanda devam etmektedir. Bu nedenle, ülkemizde tarım yapılan arazilerin 

önemli bir bölümünde yağmura dayalı üretim devam etmektedir. Yağış ile birlikte bitkisel üretimde verimi etkileyen 

bir diğer faktör ise besin elementleri yetersizliği veya toksikliğidir. Çoğunlukla kireçli toprakları olan geçit iklim ve 

karasal iklim kuşaklarında mikro besin elementlerinin yetersizliği önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu 

konuda özellikle çinko ile ilgili çok geniş kapsamlı araştırmalar yapılmış ve raporlar yayınlanmıştır. Bu çalışmanın 

amaçları; noksanlık ve toksiklik sınırları birbirine çok yakın olduğu için ya noksanlık veya toksiklik sorunu ile 

karşılaşılan bor elementinin Suluova ve Merzifon ovalarında mesafeye bağlı dağılımının yapısını incelemek, 

haritalamak ve dağılımına etki eden diğer toprak özelliklerinin ne olduğunu araştırmaktır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma alanı Amasya ilinin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Suluova ve Merzifon ovalarını 

kapsamaktadır. Suluova yaklaşık 400 km2 olup denizden yüksekliği ortalama 510 m ve Merzifon ovası ise 311 km2 

olup denizden yüksekliği ortalama 755 m'dir.  
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Şekil 1. Çalışma alanı ve örnekleme noktalarının yer aldığı orto foto görüntüsü  

Orta Karadeniz Bölgesi'nin iç kısımlarında yer alan Suluova, Amasya'nın 25 km batısında kalır. İlçe yüz 

ölçümü 465.858 dekar, denizden yüksekliği 510 metre'dir. Suluova'nın üç tarafı yüksek olmayan dağlarla çevrilidir. 

Akdağ çevredeki en yüksek dağ olup, yüksekliği 2064 metredir. Suluova'nın batısı Merzifon ovası ile bağlantılıdır. 

Tersakan çalışma alanının bu kısmındaki en önemli akarsudur ve kaynağı Ladik Gölüdür. Suluova'ya Eski Çeltekten 

girer ve Suluova Ovasında sağa doğru bir yay çizerek, Amasya'da Yeşil Irmak ile birleşir. Yedikır mevkiinde bulunan 

yedi kır göleti, Tersakan'dan 7.5 kilometre mesafede büyük bir kanalla su taşınarak inşa edilmiş 60 milyon m3 hacimli, 

çevrenin en büyük sulama barajıdır (Anonim, 2013a). 

Merzifon Ovası, geniş anlamıyla Karadeniz Bölgesi içinde bulunmakla birlikte daha ayrıntılı bir tanımla; 

Samsun-Çorum çizgisinin ortalarına rastlayan 35°-36° doğu boylamı ile 40.36'-40°.-55' kuzey enlemlerinin 

çevrelediği bir toprak parçasını kapsamaktadır. Türkiye topraklarını kuzey-güney doğrultusunda iki eşit parçaya bölen 

çizgi üzerindedir. Merzifon ovasının çoğunluğu karık sulama sistemi ile sulanmaktadır. Buğday, şeker pancarı, soğan, 

mısır ve ayçiçeği sulama ile birlikte yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan ürünlerdir.  

Doğudan Akdağ (Taşlıdağ), batıdan İnegöl Dağları, kuzeyden Taşan Dağları, güneyden de Çakır ve Avrat 

Dağları ile çevrelenmiş "dağ içi" ova görünümündedir. Ovayı çevreleyen dağlardan, Akdağ 2062 m. Taşan Dağı 1900 

m. İnegöl Dağı 1864 m. yüksekliktedir. Merzifon'da iklim genellikle kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. 

Yıllık yağışın büyük bir bölümü kış aylarında yağmur ve kar şeklindedir  (Anonim, 2013b). 

2.1. Yöntemler 

Merzifon ovasından 144 ve Suluova'dan 76 olmak üzere 220 adet 0-30 cm derinlikten toprak örneği 

alınmıştır. Araziler 500 m * 500 m büyüklüğünde gridlere ayrılmış ve örneklemeler gridlerin köşe noktalarından 

yapılmıştır. 

Oda sıcaklığında kurutulan toprak örnekleri, tahta tokmaklar ile ufaltıldıktan sonra 2 mm'lik elekten 

geçirilmiş ve laboratuar analizlerine hazır hale getirilmiştir. Örneklerin parçacık büyüklük dağılımı analizleri 

sedimentasyon silindirlerinde agregatların dispersiyonunda sodyum hegzametafosfatın kullanıldığı hidrometre 

yöntemi ile (Gee and Bauder, 1986) ve toprak reaksiyonu (pH) ile elektriksel iletkenliği (EC) saturasyon çamurunda 

(Rhoades, 1982) belirlenmiştir. Organik madde içeriği Walkley–Black dichromate oxidation yöntemi ile (Nelson and 

Sommers, 1982) belirlenirken bitkiye yarayışlı bor içeriği ise Cartwright et al. (1983) tarafından açıklandığı üzere 

Mannitol-CaCl2 ile ekstraksiyon yöntemine göre yapılmıştır. Örneklerin kireç içerikleri, toprak örneklerinde bulunan 

kirecin asitle etkileşmesi sonucu oluşan CO2 gazının standart sıcaklık ve basınç altındaki hacmi esas alınarak 

Scheibler Kalsimetresi” yardımıyla belirlenmiştir (Allison and Moodie, 1965). 

2.2. Jeoistatistiksel Analizler 

Çalışma alanının toprak özelliklerinin haritalanmasında jeoistatistiksel teknikler kullanılmıştır. Haritalanan 

özelliklere ait semivaryogramlar ArcGIS 9.2 (Esri, 2006)  ve GS+ 7.0 (Gamma Design Software, 2004) paket 

programları kullanılarak modellenmiştir. Modeller kullanılarak uygun enterpolasyon yöntemi seçilmiş ve özelliğin 

çalışma alanındaki dağılımları haritalanmıştır. Variogramlara ait range, sill ve nugget değerleri belirlenerek, her bir 

özelliğin mesafeye bağımlılığı belirlenmiştir. Her bir özellik için en uygun modeller seçilerek çalışma alanında incelen 

özelliklere ait haritalar üretilmiştir. Oluşturulan nihai haritalar 100x100m’lik raster formatına dönüştürülüp arazinin 

sınırları boyunca bu raster katmanı kesilip lejantlar eklenerek haritalar elde edilmiştir. 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

618 
 

Normal dağılım göstermeyen verilerin kullanımı jeoistatistikte yanılgılara neden olacağından dolayı, 

modelleme öncesinde kum içeriği, pH ve bor konsantrasyonuna ait verilere logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. 

Lognormal dağılım ile McGrath et al. (2004)'nın rapor ettiği gibi yapılan kriglemelerde hemen hemen önyargıdan 

tamamen uzak tahminler yapılabilmiştir. Logaritmik dönüşümler ile daha küçük yatıklık değerleri elde edilmiştir.  

Cambardella et al. (1994), nugget varyansın (Co) sill değerine (Co+C) bölünmesi ile elde edilen değerin 

özelliklerin mesafeye bağımlılığının bir göstergesi olarak ifade edilebileceğini belirtmişlerdir. Bugüne kadar birçok 

araştırmacı da bu çalışmaya atıf yaparak özelliklerin mesafeye bağımlılıklarını bu ilişki ile açıklamışlardır. Bu çalışmada 

da aynı ilişki çalışılan özelliklerin mesafeye bağımlılıkların ifadesinde kullanılmıştır. Eğer oran %25'ten düşük ise 

değişkenin mesafeye bağımlığı güçlü, %25 ile %75 arasında ise orta ve %75'ten yüksek ise zayıf olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Genel toprak özellikleri her bir ova için ayrı ayrı tablolarda verilen tanımlayıcı istatistik verileri yardımı ile 

tartışılmıştır (Tablo 1 ve 2). Merzifon ovasında kil içeriği, %23,6 ile 74,0 arasında değişmekte olup ortalama %52,0'dir. 

Ortalama kil içeriğinden de anlaşılacağı gibi ovanın genelinde toprakların kil içeriği yüksektir. Bununla beraber en 

yüksek kil içeriğine bakıldığında ovada %50 civarında kum içeren lokasyonların da olduğu anlaşılmaktadır. Toprak 

reaksiyonu Merzifon ovasında 8,06 ile 9,47 arasında değişirken ovanın ortalama pH değerinin kuvvetli alkali kabul 

edilen 8,50'de olduğu görülmektedir. Ortalama elektriksel iletkenlik (EC) değerlerine bakıldığında (0,65 dS/m) ova 

topraklarının tuz probleminin olmadığı söylenebilir, ancak en yüksek EC değerleri arasında 4,67 dS/m değerinin 

olması, ovada yer yer tuz problemi olan alanların olduğuna işaret etmektedir. Ovanın organik madde içeriği, yoğun 

toprak işlemeli tarımın yapıldığı sahalarda %0,42 ve mera olarak kullanılan arazilerde %7,27 iken ovanın ortalama 

organik madde içeriği %1,7'dir. Genel anlamda ova toprakları ortalama %17,12 kireç içermekte ve bu değer 

örnekleme yerine göre değişmektedir.  

Tablo 1. Merzifon topraklarının tanımlayıcı istatistik verileri 

N=144 Birim En Küçük En Büyük Ortalama Std Sapma CV Yatıklık Basıklık 

Kil 

% 

23,6 74,0 52,0 10,63 20,44 -0,60 -0,23 

Kum 8,1 50,1 24,4 7,52 30,85 0,59 0,38 

Silt 10,0 47,5 23,6 7,16 30,29 0,62 0,33 

pH  8,06 9,47 8,50 0,27 3,15 1,22 1,73 

EC dS/m 0,22 4,67 0,65 0,70 108,24 3,92 16,15 

Bor mg/kg 0,04 30,15 1,76 2,83 161,40 7,67 72,08 

Organik Madde 
% 

0,42 7,27 1,70 0,80 46,80 3,21 17,92 

Kireç 9,25 28,82 17,12 3,48 20,31 0,75 0,89 

CV: Varyasyon katsayısı 

Her iki ovada da ortalama alınabilir bor içeriği noksanlık sınırı olarak kabul edilen 1 ppm'e yakındır (Merzifon 

ovasında 1,76 ppm ve Suluova'da 1,67 ppm). Tüm ovayı ortalama değerlere bakarak değerlendirmeye kalktığımızda 

bor açısından sorun olmadığı düşünülebilir. Ancak bor içeriği Merzifon ovasında 0.04 ppm ile 30.15 ppm arasında ve 

Suluova'da 0.21 ppm ile 10.66 ppm arasında değişmektedir. Bu değerler bize her iki ovada da hem noksanlık hem de 

toksiklik problemlerinin var olduğunu göstermektedir. Tablo 3'te de işaret edilen yüksek EC ve bor ilişkisi, çalışma 

alanında toksik düzeydeki bor konsantrasyonunun çoğunlukla tuzun yüksek olduğu lokasyonlarda olduğunu 

bildirmektedir. Bor noksanlığının görülmesinin temel nedenleri arasında yüksek pH (  ve düşük organik madde 

içerikleri gelmektedir. Bunun yanında, sulamanın yapıldığı yerlerde üreticilerin çoğunlukla makro besin elementlerini 

(N, P ve kısmen K) kullanmaları, bor içerikli gübre kullanım alışkanlığının olmaması ve yoğun tarımsal üretim ile 

birlikte topraktan kaldırılan bor miktarının da fazla olması da toprakların bor içeriklerinin noksanlık düzeyinde 

olmasına yol açmaktadır.  
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Tablo 2. Suluova topraklarının tanımlayıcı istatistik verileri 

N=76 Birim En Küçük En Büyük Ortalama Std Sapma CV Yatıklık Basıklık 

Kil 

% 

26,25 66,95 51,75 9,60 18,56 -0,82 0,14 

Kum 12,15 64,20 27,29 9,98 36,55 1,58 3,28 

Silt 7,05 37,50 20,96 6,27 29,93 0,62 0,58 

pH  8,15 9,52 8,51 0,23 2,72 1,75 5,42 

EC dS/m 0,21 3,70 0,54 0,39 72,89 7,08 57,15 

Bor mg/kg 0,21 10,66 1,67 1,30 78,01 4,80 30,79 

Organik Madde 
% 

0,20 3,59 1,58 0,66 41,57 0,40 0,56 

Kireç 6,22 24,12 14,56 3,40 23,33 0,15 1,12 

CV: Varyasyon katsayısı 

Suluova ve Merzifon ovalarından alınan 220 toprak örneğinin belirlenen çeşitli özellikleri arasındaki ilişkiyi 

anlayabilmek amacı ile yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 3'te verilemiştir. Bu çalışma için özellikle önemli 

olan yarayışlı bor içeriğinin toprak pH'sı ve EC'si ile %1 düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir ilişkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu ilişki, yarayışlı bor içeriğinin pH'nın ve EC değerlerinin yüksek olduğu yerlerde yüksek olduğuna 

işaret etmektedir. Toprak pH'sındaki artış ile birlikte (özellikle 5 ile 9 arasında) kum, silt ve kil parçacıklarının 

yüzeylerinde borun adsorpsiyonunun arttığı bildirilmektedir (ALBION, 2003). Bu ifadeye bakıldığında pH ile yarayışlı 

bor içeriği arasında negatif bir ilişkinin varlığı beklenirken, Tablo 4'te de görüldüğü gibi poziif bir korelasyon elde 

edilmiştir. Bu çelişki gibi görünen durum çalışılan alanların pH'sı ile ilişkilidir, zira çalışma alanının ortalama pH'sı 8.5 ve 

üzeridir. Bir çok örnekleme noktasında pH değeri 8.5'un üzerindedir. pH artışı ile birlikte toprak çözeltisi içerisindeki 

Ca iyonlarının önemli bir kısmının CaCO3 olarak çökeldiği bilinmektedir. Bu durumda borun yarayışlılığına olumsuz 

etkisi olduğu rapor edilen (Goldberg, 1997) Ca iyonlarının azalmasından dolayı yarayışlı bor içeriğinde artış olduğu 

düşünülmektedir.  

Mengel and Kirkby (2001), borun bitkilere yarayışlılığına etki eden dinamik toprak özellikleri arasında 

organik madde ve tekstürü de göstermelerine rağmen çalışılan torakların tekstür bileşenleri, organik madde ve 

yarayışlı bor içeriği arasında istatistiksel anlamda önemli bir ilişki bulunamamıştır.  

Değişkenliğin göstergesi olan varyasyon katsayısı değeri ise yüksek değişkenliğe (>%30) işaret etmektedir. 

Wilding et al. (1994), CV değerlerine göre toprak özelliklerindeki değişkenliği CV ≤15% ise küçük değişkenlik, 16-30% 

ise orta değişkenlik; ve ≥30% ise yüksek değişken olarak sınıflandırmışlardır 

Tablo  3. Suluova ve Merzifon Ovalarından örneklenen toprakların korelasyon analizi sonuçları (N=220) 

 Kil Kum Silt pH EC Bor Org. Madde Kireç 

Kil 1 -0,740** -0,566** 0,120* 0,147* 0,084 0,003 0,282** 

Kum  1 -0,135* 0,065 -0,040 -0,082 -0,083 -0,304** 

Silt   1 -0,257** -0,168** -0,023 0,097 -0,042 

pH    1 0,106 0,298** -0,135* 0,147* 

EC     1 0,528** -0,056 0,299** 

Bor      1 -0,100 0,237** 

Org. Madde       1 -0,088 

Kireç        1 

* P<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak önemli ** P<0.01 düzeyinde istatistiksel olarak önemli 

Bor bitki gelişimi için mutlak gerekli bir besin elementi olmakla birlikte, Marchner (1995)'in bildirdiğine göre 

noksanlık ve toksikliğin çok dar bir aralıkta değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Toksik oluşturacak kadar yüksek bor 

konsantrasyonlarının dünyanın bir çok bölgesinde tuzlu toprakların bulunduğu alanlarda bulunduğunu ifade eden 

Smith et al. (2010), yüksek bor içeren topraklarda tuzluluk ve bor stresinin bitkisel üretime ve bitkinin su tüketimine 

etkilerinin birlikte ele alınması gerektiğini rapor etmişlerdir. Bu çalışmada da yarayışlı bor içeriği ile EC arasında elde 

edilen %1 düzeyindeki önemli doğrusal korelasyon, çalışma alanlarında tuzluluğun bulunduğu alanlarda bor 

içeriğinin de toksiklik oluşturacak seviyelerde olduğunu göstermektedir. Merzifon ovasında 30,7 ppm gibi oldukça 

yüksek düzeyde bor içeriğine sahip arazilerde tarımsal üretimde önemli düzeyde verim kayıpları yaşanması 

muhtemeldir. Yüksek bor içeriğinin bitkilere zarar vermeyecek düzeye indirilmesinin tuzluluğa göre daha zor 

olduğunu ifade eden Ayers and Westcot (1995), bunun nedeninin borun birçok tuz bileşiğine göre toprak 

partiküllerine çok daha sıkı tutunmasından ileri geldiğini savunmuşlardır.  
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3.1. Alınabilir Bor İçeriğinin Mesafeye Bağlı Değişimi 

Çalışılan toprak özeliklerinin alansal dağılımlarına ilişkin elde edilen model parametreleri Tablo 4'te 

verilmiştir. Alınabilir bor haricindeki tüm toprak özellikleri için küresel model en uygun semivariyogram modeli 

olmuştur. Elektriksel iletkenlik ve pH'nın mesafeye bağımlılığı yüksek (nugget/sill > %25) iken diğer tüm özellikler 

için mesafeye bağımlılık orta düzeyde (nugget/sill  %25-%75) olduğu görülmüştür. Bir arazi boyunca toprak 

özelliklerinin değişkenliğinin nedeni, ya toprak oluşum faktörleri gibi genetik veya toprak işleme, sulama, gübreleme 

gibi amenajman kaynaklı olabilir (Mulla and McBratney, 2000). Genelde genetik faktörlerin etkin olduğu özelliklerde 

mesafeye bağımlılık daha güçlü olurken, bu bağımlılığın azalması insan kaynaklı değişkenliklerin artması ile 

ilişkilendirilmektedir (Camberdella et al.., 1994).  

Tablo 4. Suluova Merzifon topraklarının mesafeye bağlı dağılımlarına ait model parametreleri 

 Act Lag 

Distance 

Uniform Interval Model Nugget Varyansı 

Co 

Sill 

Co+C 

Spatial Bağımlılık 

% 

Range 

(A) m 

R2 

Kil 10000 600 Küresel 27,5 106,4 25,8 2860 0,932 

Kum 10000 600 Küresel 0,0548 0,1132 48,4 3100 0,847 

Silt 10000 600 Küresel 21,76 50,44 43,1 5170 0,964 

pH 10000 600 Küresel 0,0125 0,0724 17,3 1020 0,840 

Bor 8500 620 Üssel 0,3170 0,6490 48,8 1190 0,830 

EC 7500 450 Küresel 0,0990 0,4800 20,6 5070 0,802 

Org Madde 10000 600 Küresel 0,1026 0,2062 49,8 6940 0,930 

Kireç 10000 600 Küresel 5,81 14,27 40,7 4390 0,917 

 

Oluşturulan haritalar, özellikle bor ve EC için yüksek konsantrasyonların ve tuzluluk olan sahaların tespit 

edilmesinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Krigleme sonucu elde edilen 

haritalarda çalışma alanını yaklaşık %6'sında bor içeriğinin bitkilerde noksanlığı için sınır olarak kabul edilen 1 mg kg-

1'ın altında olduğu ve %2'sinde ise toksiklik için üst sınır kabul edilen 5 mg kg-1'ın üstünde olduğunu göstermektedir. 

Tanımlayıcı istatistik verilerinde örnekleme noktalarından bazılarının hem Suluova hem de Merzifon ovalarında 

yüksek bor içeriğine sahip olduğu görülmüş idi.  
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Şekil 2. Çalışma alanı topraklarına ait semivaryogram modelleri 

Jeoistatistiksel modellerde elde edilen range (A) değeri, değişkenlerin var olan en uzak mesafedeki oto 

korelasyonu nu ifade etmektedir. Range değeri, değişkenin mesafeye bağlı bağımlılığı üzerine etki eden faktörlerin 

bir ürünüdür (Wang et al., 2008). Çalışılan özelliklerden range değeri en düşük olan pH iken (1020 m) en yüksek 

(6940 m) range değerine sahip toprak özelliğinin organik madde olduğu görülmüştür (Tablo 4). Nugget varyansın sill 

değerine oranı olarak tanımlanan mesafeye bağımlılık aynı zamanda nugget etki olarak ta bilinmektedir. Nugget 

etkinin düşük olması mesafeye bağlılığın güçlü olduğu anlamına gelmekte ve kısa mesafedeki değişkenliğin de 

düşük olduğunu ifade etmektedir.  

Kısa mesafedeki değişkenliğin yüksek olmasının en önemli nedenleri olarak, örnekleme zamanında yapılan 

hatalar ile laboratuar analizlerinde yapılan hatalar olduğu rapor edilmiştir (Mulla and McBratney, 2000). Çalışma 

alanında, nugget etkisi en yüksek olan organik maddenin range değeri 6940 m ile en yüksek olarak bulunmuştur. 

Bunun tam aksine nugget etkisi en küçük olan pH'nın ise range değeri 1020 m ile en düşük olarak bulunmuştur 

(Tablo 4). Toprak reaksiyonu için mesafeye bağımlılığın güçlü olması, çalışma alanında toprak pH'sına etki eden 

amenajman kaynaklı bir faaliyetin olmadığı ve pH'nın çoğunlukla ana materyal, iklim ve bitki örtüsü gibi genetik 

faktörlerce kontrol edildiğinin göstergesidir. 

Çalışma alanında incelenen toprak özelliklerinin alansal dağılımlarını gösteren haritalar Şekil 3, 4, 5, 6' ve 

7'de verilmiştir. Alanda yüksek kil içeriğine sahip toprakların çoğunlukla Kapancı Ağılı ve Ayrancı Köyleri arasında 

olduğu görülmektedir (Şekil 3 ve 7). Bu alanların bor içeriği ise düşük veya noksanlık anlamında sınır değerlere 

yakındır.  

Bor 
EC 

Kil Kireç 

Organik Madde 
pH 

Kum Silt 
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Şekil 3. Çalışma alanı topraklarının kil içeriklerinin alansal dağılımı 

Genel anlamda kireçli olan çalışma alanı topraklarının Suluova bölümünde kireç içeriği daha yüksektir. 

Merzifon arazisinde ise kireç içeriğinin %10 civarında olduğu görülmektedir (Şekil 4). Toprak pH'sı çoğunlukla 8.5 

civarında olan çalışma alanında özellikle alanın kuzey sınırlarında pH değerlerinin 9.0'un üzerine çıktığı belirlenmiştir 

(Şekil 5). 

 

Şekil 4. Çalışma alanı topraklarının kireç içeriklerinin alansal dağılımı 
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Şekil 5. Çalışma alanı topraklarının pH değerlerinin alansal dağılımı 

 

Bor içeriği ile alansal dağılımları birbirlerine en fazla benzeyen toprak özelliğinin toprak tuzluluğunun 

göstergesi olan EC değerleri olduğu görülmektedir. Çalışma alanında Yedikur Barajına yakın alanlarda ve Aşağı Karasu 

mevkiinde toprak tuzluluğunun nispeten yüksek olduğu araziler yer almaktadır. Bu arazilerde bor içeriğinin de 

bitkilerde toksiklik oluşturabilecek kadar yüksektir ve tedbir almak gerekebilir (Şekil 6 ve 7). 

 

 

Şekil 6. Çalışma alanı topraklarının EC değerlerinin alansal dağılımı 

Tanımlayıcı istatistik verilerinde de (Tablo 1 ve 2) görüldüğü gibi her iki ovada da hem borun noksanlık 

düzeyinde olan alanların hem de bor açısından toksiklik oluşturacak arazilerin bulunduğu alanlar yer almaktadır 

(Şekil 7). 
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Şekil 7. Çalışma alanı topraklarının bor konsantrasyonlarının alansal dağılımı 

4. SONUÇLAR 

Basit ve güvenilir bor analizlerinin jeoistatistiksel modellenmesi yoluyla hazırlanan mesafeye bağlı 

değişkenliğin gösterildiği haritaların kullanımı, bir tarla ölçeğinde olduğu gibi daha büyük ovalarda bor noksanlığı 

veya toksikliğinin alansal olarak tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde noksanlık olan alanlarda 

gübreleme yolu ile bitkisel üretimde verimin artışı sağlanabileceği gibi, toksikliğin olduğu alanlarda üretimin 

arttırılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılar yapılabilecektir. 

Amasya için oldukça önemli tarımsal üretim merkezleri olan Suluova ve Merzifon ovalarının yer aldığı 

çalışma alanında yaklaşık %6'lık bir alanda toprakların bor açısından yetersiz olduğu bununla birlikte %2 civarında ise 

toksiklik oluşturacak kadar yüksek olduğu belirlenmiştir. Bor içeriğinin yüksek olduğu ve alanda Aşağı Karasu ve 

Kapancı Ağılı mevkilerinde bulunan arazilerin tuzluluğunun da bitkisel üretimde sorun oluşturacak kadar yüksek 

olması, bor probleminin ihmal edilmesine veya tuzluluk ile karıştırılmasına neden olabilir. Bu durumda hazırlanan bu 

haritaların yardımı ile sorunun doğru tespit edilmesi ve çözümü için gerekli adımların atılması mümkün olabilecektir. 
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DRENAJ FAALİYETLERİ SONRASI KAZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

VE VEJETASYONUN MESAFEYE BAĞLI DEĞİŞİMLERİ 

Nurullah ACİR1  Hikmet GÜNAL1  Nurhan MUTLU2 

Sabri CANKAR1  Nihat AKYOL3 

ÖZET 

Sulak alanlar doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, derinliği 6 metreyi geçmeyen, 

birçok canlı türünün barınmasına ve gelişmesine olanak sağlayarak biyolojik çeşitliliğin arttırılmasını ve devamlılığını sağlayan alanlardır. Bu 

çalışma, Kazova ekosistemi için oldukça önemli çevresel fonksiyonları olan Kaz Gölü etrafındaki mera ve tarım arazilerinde gözlem ve toprak 

örneklemesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yoğun kurutma faaliyetlerinden dolayı Kaz Gölü son yıllarda fonksiyonlarını yitirme noktasına gelmiştir. 

Çalışmanın amacı; Göl etrafında transektler boyunca topağın fiziksel ve kimyasal kalite indikatörleri ile fonksiyon gösterme yeteneğinde meydana 

gelen değişimlerin araştırılmasıdır. Drenajın etkisini değerlendirmek için transektler yüzey suyunun kenarından itibaren 70 m'lik mesafeye 

yerleştirilmiştir. Toprak örnekleri (0-15 cm ve 15-30 cm derinliklerden) gölün kıyısından başlayarak 5, 20, 40 ve 70 m mesafelerden alınmıştır.  

Toprak örneklerinde tekstür, agregat stabilitesi, pH, elektriksel iletkenlik, kireç, yarayışlı fosfor, değişebilir potasyum, kalsiyum, sodyum ve organik 

madde analizleri yapılmıştır. Kaz Gölü'ne en yakın mesafeden alınan örneklerde kil içeriği % 25,40 ile 62,90 arasında değişmekte olup ortalama % 

50,65 kil içeriğine sahiptir. Aynı örnekleme noktalarında organik madde içeriği % 2,20 ile 11,34 arasında değişmekte ve ortalaması %5,30 dur. Kaz 

Gölü'ne 70 m uzaklıktan alınan örneklerde organik madde içeriği % 1,26 ile 4,10 arasında değişmekte olup ortalaması % 2,68 olarak bulunmuştur. 

Çalışma sonuçları, Kaz Gölü'nün suyunun drene edilmesi ile kısa sürede alanının küçüldüğünü ve yoğun otlatma ve kısmen tarıma açılan 

arazilerdeki toprak işleme ile organik maddenin hızlı bir şeklide kaybolduğunu göstermektedir.  Sulak alanların, yoğun tarımsal üretimin yapıldığı 

Kazova'nın drene olan suları için doğal bir arıtma tesisi olduğu, alanda biriken organik madde ile her yıl önemli miktarda karbonun depolandığı 

unutulmamalıdır. Yapılan vejetasyon surveyleri, taban suyu, yoğun otlatma ve tarımsal faaliyetler neticesinde çok kısa mesafede vejetasyon 

popülasyonunda önemli farklılıklar oluştuğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar, Kaz Gölü, Organik Madde, İklim Değişikliği, Mekansal Değişim 

SPATIALLY VARIATION OF SOIL PROPERTIES AND VEGETATION AROUND THE KAZ 

LAKE FOLLOWING THE DRAINAGE ACTIVITIES  

ABSTRACT 

Wetlands are natural or artificial and permanent or temporary areas. Their water might be stagnant or flowing, fresh, brackish or salty. 

The depth of water in wetlands do not exceed six meters. Wetlands shelter many species and ensure the sustainability, development and increase 

of biodiversity. This study was conducted  through field surveys and soil sampling in the surrounding pastures and agricultural fields of Kaz Lake 

which has very important environmental functions for the whole Kazova ecosystem.  Due to the drying activities around the lake, Kaz Lake has 

started losing its' functionality.  The purpose of this study was to investigate changes in functioning ability of soils along transects located around 

the Lake through the physical and chemical soil quality indicators.  In order to evaluate the effects of drainage, transects were started from the 

edge of surface water (0 m) to 70 m distance. Soil samples (0-15 cm and 15-30 cm depths) were collected from the edge of lake, 5m, 20m, 40m 

and 70 m away from the lake shore. Soil samples were analyzed for texture, aggregate stability, pH, electrical conductivity, lime, available 

phosphorus, exchangeable potassium, exchangeable calcium, exchangeable sodium and organic matter.  Clay content of the samples at close 

distance was ranged between 62.90 and 25.40% and average clay content was 50.65%. Organic matter content at the closest soil samples ranged 

from 2.20% to 11.34. Organic matter content of soils was sharply decreased with the increase in distance from the lake and ranged from 4.10 to 

1.26% at 70 meters soil samples. The results revealed that drainage activities in and around the lake resulted in rapid decline of lake area. 

Intensive grazing and soil tillage in agricultural fields causes a rapid loss of soil organic matter. It should be noted that Kaz Lake is an important 

natural filtration centers for Kazova where intensive agricultural practices have been take place. The organic matter stored in the lake is an 

important sink for atmospheric carbon dioxide. The vegetation survey indicated that high water table, intensive grazing and agricultural activities 

resulted in significant differences in vegetation population even at a very short distances. 

Keywords: Wetland, Kaz Lake, Organic Matter, Climate Change, Spatial Distribution 

GİRİŞ 

Sulak alanlar mevsimsel olarak taşkınların etkisi altında kalan su birikintilerinin kıyısı veya vadi tabanlarında 

ye alan ve genellikle yüksek taban suyuna sahip arazilerdir (Adeniran ve Babtunde, 2010). Tiner (1999) sulak 

alanların taşkın altında kalan araziler olduğunu veya yılın belirli bir döneminde su ile baskın halde kaldıklarını rapor 

etmektedir.  
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Çevresine göre daha çukur bir topoğrafyada yer alan sulak alanlar, uzun yıllar çevreden taşınan sedimentler 

ile dolarken su ile doygunluktan dolayı organik maddenin oldukça yavaş parçalanıyor olması ile var olan yüksek 

organik madde içerdiklerinden dolayı oldukça verimli alanlardır. Bu alanlar yılın önemli bir kısmında su ile doygun 

durumdadır ve su seviyesi açılan drenaj kanalları, sulak alanlar etrafına oluşturulan setler ile kontrol edilmektedir. Su 

ile doygun koşullarda oldukları için sürekli olarak organik maddenin biriktiği bu verimli araziler tarım arazisi olarak 

kullanımlarını cazip hale getirmektedir. Bu yüzden ülkemizde resmi kuruluşlar tarafından 21 adet sulak alan drenaj 

kanallarının tesis edilmesi ile tamamen tarım arazisine dönüştürülmüştür. On yedi adet sulak alan ise taşkın önleme 

ve su rejimine yapılan müdahaleler sebebiyle kurumaya terk edilmiştir (Erdem, 2004). Türkiye’de günümüzde 76 

tanesi uluslararası öneme sahip 135 adet sulak alan bulunmakta olup bunların birçoğu kuruma tehlikesi altındadır 

(Balkaya ve Çelikoba, 2005).  

On dokuzuncu yüzyılda milyonlarca insanın ölmesine neden olan sıtmanın kaynağının sivrisinek olduğu 

öğrenilince, sulak alanlara bakış açısı değişmiş ve kurutma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu büyük ölçekli drenaj 

çalışmalarından önce, ülkemizde orta-batı arazilerinin çoğu sulak alanlardan oluşmaktaydı. Son 150 yılda bu sulak 

alanların drene edilmesi büyük ölçüde halk sağlığına ve ekonomik faydalarla sonuçlansa da, çevre üzerine olumsuz 

bir etkiye neden olmuştur (Erdem, 2004). Sulak alanlar topoğrafyaları, yüksek taban suları ve verimli topraklarından 

dolayı genellikle ya toprak işlemeli tarım arazisine ya da sadece otlatmanın yapıldığı mera arazilerine 

dönüştürülmektedir (Cirik, 1995). Otlak olarak kullanım düşünülerek yapılan drenaj faaliyetleri tarım arazisine 

dönüştürülmesine göre sulak alanların fonksiyonlarını yitirilmesine daha az etki yapmaktadır. Zira bu alanlarda gübre 

ve pestisit kullanımı sınırlı olduğu gibi toprak tarım arazilerine göre daha az drene edildiğinden organik maddenin 

parçalanması da daha sınırlı olmaktadır. Bununla birlikte bu durumda dahi biyo çeşitlilikte ciddi değişmeler olduğu 

rapor edilmektedir. Günümüzde birçok sulak alan ise bu iki amacın dışında torf olarak kullanım hedeflenerek yok 

edilmektedir (Anonim, 2013b).  

Sulak alanlar dünya yüzeyinin yaklaşık %6-10’unu kaplar. Bunun %2’si göller, %30’u yağışa bağlı asidik 

turbalık ve bataklıklar, %26’sı yeraltı suyuna bağlı az asidik turbalık ve bataklıklar, %20’si çeşitli bataklık ve %15’i de 

taşkın ovalarından oluşur (Ünal, 2013). Sulak alanlar su bazlı canlılar için doğal ortam sağlamanın yanında su 

kalitesini koruyan ve su akışını düzenleyen önemli bir hidrolojik fonksiyona sahiptir. Sulak alanlar sahip olduğu biyo-

çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilirler (Erdem, 2004). Sulak alanların bu önemli 

değerlerinin anlaşılmasıyla birlikte halkın düşüncesi değişti ve sulak alanlar korunmaya başlandı (Anonim, 2013a). 

Sulak alanlar, yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını 

depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler. 

Bulundukları bölgede nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklimin dengede kalması 

adına olumlu etki yaparlar. Tortu ve zehirli maddeleri tutarak ya da besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. 

Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği 

ile birçok türün yaşamasına imkan sağlarlar. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve 

ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar (Erdem, 2001: Kurtaslan, 2007). 

Toprak, su, bitki ve hayvan türleri gibi fiziksel, biyolojik veya kimyasal elemanlardan oluşan sulak alanların 

ekolojik ve ekonomik işlevleri çok önemlidir. Bu alanlarda canlı yoğunluğu çok yüksek olup biyolojik çeşitlilik ve 

doğal hayat son derece zengindir. Organik madde üretiminin de çok fazla olduğu sulak alanların zenginliği bir 

buğday tarlasından 8 kat daha fazla biyolojik kütle üretebilmelerinden de anlaşılabilmektedir (Çevre Bakanlığı, 1991). 

Akarsu deltalarında sığı göllerde, sazlıklarda ve lagünlerde organik madde üretimi m2'de 20 gr'dır. Bu üretim miktarı 

ormanlardaki organik madde üretimine eş bir değerdir (Ölçer, 1989). 

Bu çalışmanın amacı; Kazova için oldukça önemli fonksiyonları olan ancak 1950'lerde başlayan kurutma 

çalışmaları sonrasında işlevlerini yitirme noktasına gelen, bugün itibariyle kapladığı alanının neredeyse yarısını 

kaybeden Kaz Gölü'nde suların çekildiği arazilerdeki toprak özelliklerinde meydana gelen değişimin belirlenmesidir. 

Bu çalışmada ayrıca, toprak özelliklerindeki değişimle beraber arazide yer alan yabancı ot popülasyonunun da nasıl 

değiştiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Alanı 

Kaz Gölü Tokat ili Pazar-Zile karayolu üzerinde Üzümören Kasabası mevkiinde, Turhal ve Pazar ilçe sınırları 

içerisinde Kazova adı verilen bir düzlükte yer almaktadır. Kazova, kuzey ve güneyde, doğu-batı doğrultulu basamak 

şekilli faylarla teşekkül eden bir çöküntü düzlüğüdür. Kazova’nın güneybatısında, Şatıroba ile Çiftlik köyleri arasında, 

kuzey-güney istikametinde uzunluğu 3 km doğu-batı istikametinde ortalama genişliği 0,9 km olan Kaz Gölü yer alır. 

Tabii yüzölçümü 281 hektar olan Kaz Gölü'nün 180 ha'lık bir “ Taşkın Sahası” bulunmaktadır. Göl derinliği 1 ile1,5 m 

arasında değişmektedir. Kaz Gölü, 540 m rakıma sahiptir. Gölü besleyen bir akarsu olmayıp, tamamen yeraltından 

kaynayan su ile beslenmektedir.  
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Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkanı 

sağlamaktadır. Kuluçka dönemlerini Kaz Gölü'nde geçiren göçmen kuşların geçişleri mart ayı içinde başlar mayıs ayı 

başlarına kadar devam eder. Erken gelmiş kuşlar nisan sonu mayıs ayının ortalarına doğru ilk yavrularını çıkarırlar. 

Haziran ayının sonlarına doğru yavrular palazlanıp uçmaya hazır hale gelir. Temmuz ayı başlarında da ilk göçler 

başlar ve devam eder. Kışı gölde geçiren göçmen kuşlar eylül-ekim aylarında gelirler ilkbahar ile birlikte havaların 

ısınmaya başlamasıyla kuzeye göç ederler. Kaz Gölü sulak alanlar statüsüyle anılmakta olup, Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası olmasıyla büyük önem taşımaktadır. Göl çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından göl ve 

çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme söz konusu değildir (Anonim, 2013c). 

Çalışma Alanı İklimi 

Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu’nun karasal iklimi arasında geçit iklime sahiptir.  Yağışlar genellikle yılın 

aylarına dağılmıştır. Ortalama yıllık yağış toplamı 456,4 mm’dir. Ortalama sıcaklık ise 12,4 °C’dir. 

Toprak Örneklemesi  

Toprak örnekleri, Kaz Gölü’nün çevresine yerleştirilen 5 farklı hat üzerinden alınmıştır. Örnekleme hatları 

belirlenirken, gölün çevresini temsil edebilmek amaçlanmıştır. Örnekleme, suyun yüzeyde göllendiği noktadan 

başlayarak 5, 20, 40 ve 70. m’lerden 0-15 ve 15-30 cm derinliklerden yapılmıştır.  

 

Şekil 2. Çalışma alanının görüntüsü ve örnekleme noktaları 

Toprak örnekleri oda sıcaklığında kurutulmuş, öğütülmüş ve 2 mm'lik eleklerden geçirilerek laboratuar 

analizlerine hazır hale getirilmiştir. Toprakların tekstür analizi, Bouyoucos Hidrometresi metoduna göre (Gee ve 

Bauder, 1986), pH ve elektriksel iletkenlik 1/2.5 toprak-su karışımında pH ve EC metre yardımı ile (U.S. Salinity Lab. 

Staff, 1954), bitkiye yarayışlı fosfor içeriği Olsen metoduna göre (Olsen ve ark., 1954), değişebilir sodyum, kalsiyum ve 

potasyum  tayinleri ise 1 N amonyum asetat yöntemine göre (Helmke ve Sparks, 1996) yapılmıştır. Toprakların 

agregat stabilitesi ıslak eleme yöntemine (Anonim, 2007), organik madde içerikleri modifiye edilmiş Walkey-Black 

metoduna (Nelson ve Sommers, 1982), kireç içeriği ise Scheibler kalsimetresinde karbondioksit çıkış hacmine göre 

(Allison ve Moodie 1965) belirlenmiştir. 

İstatistiksel Yöntem 

Elde edilen veriler için sadece tanımlayıcı istatistik yapılmış ve dağılımlarının homojenliği görebilmek için 

varyasyon katsayısı değerleri hesaplanıştır. Bu amaçla, veri seti Kaz Gölü'nden uzaklığa göre 5 ayrı bölüme ayrılmış, 

yüzey ve yüzey altı derinliklerine ait toprak örneklerinin en küçük, en yüksek, ortalama, standart sapma, varyasyon 

katsayısı ve yatıklık değerleri hesaplanmış  ve ilgili tablolarda verilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kaz Gölünün toplan alanı, 1987 yılında 2.960.100 m2,  2002 yılında 2.293.200 m2 (Doğan ve ark., 2005) iken 

2010 yılında Google Earth görüntüsünden alan hesaplama sonucu 1.650.000 m2'ye kadar gerilemiştir (Şekil 1). Arazi 

gözlemleri ve uydu görüntüleri suyun çekildiği alanların önemli bir kısmının tarım parsellerine dönüştürüldüğünü ve 

yoğun tarımsal üretimin yapıldığını göstermektedir. 

 

Şekil 1. Kaz Gölü'ne ait 1987, 2002 ve 2010 yıllarına ait görüntüler 

Toprak Özelliklerinin Mesafeye Bağlı Değişimi 

Toprak örneklerinin hemen su ile göllenmiş noktada yer alan kil içerikleri % 25.4 ile %62.9 arasında 

değişmektedir. Değişkenliğin göstergesi olan varyasyon katsayısı değeri ise yüksek değişkenliğe (>%30) işaret 

etmektedir. Wilding ve ark. (1994), CV değerlerine göre toprak özelliklerindeki değişkenliği CV ≤15% ise küçük 

değişkenlik, 16-30% ise orta değişkenlik; ve ≥30% ise yüksek değişken olarak sınıflandırmışlardır. Kil içeriği aralığının 

yüksek olması, gölün etrafında toprak tekstürünün homojen olmadığını göstermektedir.  Kil içeriği gibi organik 

madde içeriğine ait CV değeri de Kaz Gölünün kıyısındaki toprakların organik madde içeriğinin oldukça yüksek 

değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedir. Bu iki temel özellik ile birlikte diğer toprak özelliklerinin (pH ve Ca hariç) 

orta ve yüksek değişkenlik gösterdikleri belirlenmiştir (Tablo 1).  

Gölden uzaklaştıkça kil miktarı ve organik madde seviyelerinin azaldığı görülmektedir. Tekstürdeki bu 

değişimin,  Björk, (2010)'un ifade ettiği gibi gölün merkezine doğru gidildikçe kil büyüklüğündeki parçacıklarının 

miktarının arttığı, kaba parçaların ise gölün kıyısına yakın yerlerde daha yüksek içeriğe sahip olduğundan 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo 1. Kaz Gölüne en yakın mesafesinden alınan 0-15 cm derinlikteki örneklere ait tanımlayıcı istatistik verileri 

Toprak Özellikleri  Birim En küçük En Yüksek Ortalama 
Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık 

Kil  

% 

25.40 62.90 50.65 16.31 32.20 -1.20 

Kum  15.50 50.50 29.50 15.17 51.41 0.76 

Silt  16.60 24.10 19.85 3.49 17.59 0.34 

K2O  kg/da 9.54 39.92 31.01 12.66 40.81 -1.74 

Ca  
me/100g 

13.91 20.18 17.21 2.42 14.08 -0.34 

Na  0.57 2.16 1.56 0.61 38.96 -1.32 

P2O5  kg/da 1.68 7.43 3.78 2.21 58.35 1.45 

Organik Madde  % 2.20 11.34 5.30 3.59 67.74 1.64 

pH  
 

8.31 8.76 8.50 0.18 2.10 0.72 

EC  microS/cm 225.00 731.00 521.80 187.69 35.97 -1.04 

CaCO3  
% 

10.54 19.13 14.85 3.86 26.00 0.31 

Agregat Stabilitesi  33.33 77.44 49.77 18.53 37.23 0.98 

Göl kıyısından uzaklaştıkça organik madde içeriğinde önemli bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ortalama 

organik madde içeriği en yakın örneklerde %5.30 iken 70 m mesafedeki örneklerin ortalama organik madde içeriği 

sadece %2.68 olmuştur. Özelikle 1 ve 2 nolu hatlar boyunca mesafe ile birlikte organik maddenin düzenli bir azalma 

gösterme eğilimi bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer hatlarda belirgin bir düzensizlik mevcuttur. Bir nolu hattın 70. 

m'sinde toprak işlemeli tarım yapıldığı görülmüştür. Toprak işleme ile birlikte organik maddenin çok hızla 

azaldığından organik madde içeriği %11,34'ten % 1.26'ya kadar düşmüştür (Tablo 2 ve 3). 

 

1650000 m2 2293200 m2 2960100 m2 

2010 2002 1987 
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Tablo 2. Kaz Gölüne ortalama 70 m uzaklıktan alınan 0-15 cm derinlikteki örneklere ait tanımlayıcı istatistik verileri 

Toprak Özellikleri Birim En küçük En Yüksek Ortalama 
Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık 

Kil 

% 

35.40 62.90 48.90 10.69 21.87 0.12 

Kum 13.00 39.25 22.75 10.25 45.04 1.23 

Silt 21.60 36.60 28.35 6.59 23.25 0.50 

K2O kg/da 23.82 148.94 55.75 52.75 94.61 2.10 

Ca me/100g 

toprak 

9.52 25.02 17.92 5.78 32.23 -0.49 

Na 0.13 3.80 2.17 1.32 60.82 -0.75 

P2O5 kg/da 1.34 12.89 8.14 4.19 51.48 -1.17 

Organik Madde % 1.26 4.10 2.68 1.30 48.56 -0.20 

pH  8.28 9.06 8.57 0.32 3.73 0.85 

EC microS/cm 367.00 758.00 528.60 166.40 31.48 0.71 

CaCO3 % 7.65 15.01 11.75 2.94 25.02 -0.36 

Agregat Stabilitesi % 31.40 75.00 49.75 16.55 33.27 0.87 

Organik maddenin mesafeye bağlı olarak nasıl değiştiğini gösterebilmek amacı ile yüzey ve yüzey altı 

örnekleri için hazırlanan grafikte özellikle de yüzey topraklarında gölden uzaklaşma ile birlikte organik maddenin 

önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir (Şekil 3). Organik maddenin azalması her örnekleme hattında ilk hattaki kadar 

belirgin olmamıştır. Örneklenen alanların bir bölümü yoğun bir şeklide mera olarak kullanılmakta idi. Dolayısı ile 

merada otlayan hayvanların bıraktıkları büyük miktarda hayvan gübresi, arazideki organik maddenin dağılımının 

belirli bir düzende azalıp artmasını engellemiş olduğu düşünülmektedir. 

Organik madde içeriği mesafe ile birlikte azalmasına rağmen, organik maddenin önemli rol oynadığı agregat 

stabilitesinin çok değişmediği görülmektedir. En yakın örneklerde %33.3 ile %77.4 arasında değişmiş ve ortalama 

%49.7 bulunurken, 70 m mesafedeki örneklerde de benzer bir aralıkta değişen agregat stabilitesi ortama değeri 

%49.7 olarak bulunmuştur (Tablo 2 ve 3). 

 

Şekil 3. Örnekleme hatlarında organik maddenin mesafeye bağlı değişimi  

  

  

 

Hat 1 Hat 2 

Hat 3 Hat 4 

Hat 5 
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Organik madde içeriği ile birlikte kil içeriğinin de yüksek olduğu yakın noktalarda agregat stabilitesinin 70 m 

mesafedeki daha düşük kil ve organik madde içerikli topraklar ile aynı düzeyde olmasının temel nedeni, kıyıdaki 

organik maddenin ayrışma düzeyidir. Chruch (2001), yüksek düzeyde organik maddenin agregat oluşumunun 

düzenlenmesinde önemli rol oynadığını, humik materyalin hem bakteriyel hem de mantar gelişimini sağladığını 

belirtmiştir. Ancak bu ve benzer literatürlerde bahsedilen organik madde aslında humustur, yani organik maddenin 

parçalanmaya karşı dirençli olan kısmıdır. Bu oldukça küçük olan organik bileşikler bireysel parçacıkların arasına 

girerek onların bir arada sağlam bir yapı oluşturmasını sağlamaktadır. Kıyıdan yapılan örneklemelerde su ile 

doygunluktan dolayı organik madde uzaktaki örneklere göre daha az ayrışmış bir statüde olduğundan çimentolayıcı 

olarak etkin görev yapamazlar. Bunun aksine 70 m mesafede bulunan toprak örnekleri içerisindeki organik madde 

muhtemelen daha fazla ayrışmış ve humus dediğimiz forma dönüşmüştür. Bu durumdaki organik bileşenlerin ise 

yapıştırıcı etkisi daha yüksek olduğundan uzaktaki örneklerin agregat stabiliteleri kil içerikleri de düşük olmasına 

rağmen yakın örneklere benzer çıkmıştır. Özellikle 15-30 cm derinlikten alınan örnekler uzun süreli doygunluktan 

dolayı gleyleşmiştir. Bir kısım örneklerde, ise mevsimsel olarak taban suyunun alçalmasının göstergesi olarak 

özellikle kök boşluklarında kırmızımsı pas lekelerine rastlanmıştır. 

Yüzey toprağında göle yakın mesafelerde ortalama P2O5 içeriği 3.78 kg/da iken 70 m mesafedeki 

örneklerin ortalama fosfor içeriği 5.84 kg/da olarak bulunmuştur. Her iki derinliğe ait fosfor içeriklerinin 

değişkenlikleri yüksek olmakla birlikte yüzey topraklarının fosfor içeriklerinin değişkenliği (Tablo 1ve2) yüzey altı 

topraklarından (Tablo 3ve 4) daha yüksektir.  

Tablo 3. Kaz Gölüne en yakın mesafeden alınan 15-30 cm derinlikteki örneklere ait tanımlayıcı istatistik verileri 

Toprak Özellikleri Birim En küçük En Yüksek Ortalama 
Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık 

Kil 

% 

32.90 62.90 52.40 12.30 23.47 -1.27 

Kum 10.50 40.50 22.50 11.10 49.32 1.22 

Silt 21.60 29.10 25.10 3.35 13.36 -0.17 

K2O kg/da 16.72 40.23 30.31 9.00 29.69 -0.78 

Ca me/100g 

toprak 

16.43 20.94 18.43 1.70 9.22 0.57 

Na 0.91 1.67 1.21 0.31 25.14 0.75 

P2O5 kg/da 2.84 8.94 5.84 2.21 37.86 0.10 

Organik Madde % 1.61 3.13 2.18 0.73 33.75 0.71 

pH  8.42 8.99 8.60 0.22 2.61 1.96 

EC microS/cm 377.00 449.00 406.00 29.43 7.25 0.86 

CaCO3 % 10.97 16.17 12.93 2.10 16.21 0.99 

Agregat Stabilitesi % 26.58 79.18 46.85 21.90 46.75 0.94 

Bilindiği gibi fosfor toprak içerisinde nispeten daha hareketsiz olmasına rağmen taşınmasındaki esas 

mekanizma yüzey akışıdır. Göle yakın noktalarda yüzey akışı ile taşınan fosforun birikiminin örnekleme noktaları 

arasında farklılık göstermesi CV değerlerinin de daha yüksek çıkmasına neden olmuştur. Toprağın uzun süre su ile 

doygun durumda bulunması fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasını yavaşlatmaktadır. Bu durumda ayrışma 

ile toprağa katılan besin elementlerinin toprağa katılımları düşük olmaktadır. Hamdan ve ark., (2000) topraktaki 

potasyumun temel kaynağının birçok kayacın yapısında bulunan feldspat ve mika mineralleri olduğunu belirtirken, 

ayrışmanın ilk aşamalarında dahi bu minerallerin ayrışma ürünlerinden olan potasyumun bir kısmının toprak 

yüzeyinden yıkanabildiğini rapor etmişlerdir. Cox ve Uribe (1992) ise ayrışma ile açığa çıkan potasyumun bir kısmının 

toprakta fikse edildiğini belirtmişlerdir. Göle yakın noktalardaki potasyum içeriğinin düşük olması da su ile doygun 

kalma süresince ayrışmanın yavaşlamasına, ayrışan potasyumun yüksek kil içeriğinden dolayı fikse edilmesi ve fikse 

edilmeyen kısmın ise toprak profilinin alt kısımlarına yıkanması ile ilişkilendirilebilir.  

Tablo 4. Kaz Gölüne ortalama 70 m uzaklıktan alınan 15-30 cm derinlikteki örneklere ait tanımlayıcı istatistik verileri 

Toprak Özellikleri Birim 
En 

küçük 
En Yüksek Ortalama 

Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık 

Kil 

% 

25.40 52.90 43.90 11.54 26.28 -1.32 

Kum 13.00 43.00 30.50 12.50 40.98 -0.60 

Silt 6.60 39.10 25.60 12.07 47.14 -0.99 

K2O kg/da 16.49 94.58 41.13 30.73 74.70 1.92 

Ca me/100g 

toprak 

9.84 20.30 17.24 4.30 24.96 -1.83 

Na 0.38 1.80 1.27 0.55 43.16 -1.32 

P2O5 kg/da 3.31 9.35 5.59 2.34 41.81 1.27 

Organik Madde % 1.31 2.60 1.94 0.62 31.99 0.10 

pH  8.20 8.95 8.63 0.29 3.35 -0.77 

EC microS/cm 257.00 486.00 375.40 84.06 22.39 -0.18 

CaCO3 % 7.79 13.28 11.52 2.26 19.64 -1.53 

Agregat Stabilitesi % 10.79 72.84 46.26 25.72 55.60 -0.45 
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Ortalama kireç içerikleri %11,52 ile %14,85 arasında değişmiş olup, en yüksek ortalama kireç içeriği göle en 

yakın yüzey örneklerinde rastlanmıştır. Genel anlamda kireç içeriğinin göl kıyısından uzaklaştıkça anlamlı bir değişim 

göstermediği anlaşılmaktadır. Çalışılan hat boyunca toprak reaksiyonu kuvvetli alkalidir, bu hat boyunca toprak pH'sı 

ve elektriksel iletkenliğinde göze çarpan bir değişim gözlemlenmemiştir. 

Vejetasyonun Mesafeye Bağlı Değişimi 

Yapılan vejetasyon surveyi neticesinde taban suyunun yüksek olduğu ve göllenme oluşmaya başladığı 

noktalarda bataklık sazı (sparganium L.- sparganiaceae) popülasyonları yüksek oranda yoğunluk oluşturmuştur. Göle 

en uzak noktalarda kurak bir mera görüntüsü hakimiyet oluşurken, bitki-tür sayısı da minimum seviyelerde 

gözlemlenmiştir. Bu alanlarda görülen en yaygın tür; sıcağa, tuzluluğa, kuraklığa ve basılmaya karşı dayanıklı olarak 

bilinen; bu özelliği ile de zorlu koşullara kolayca adapte olabilen ayrık (cynodon spp- poaceae) bitkisidir.  

Alanın yağış miktarı, sıcaklığı, nem ve gölgelenme oranı gibi tüm ekolojik koşulları aynı olmasına rağmen 

değişkenlik gösteren taban suyu ve göllenme oranlarına bağlı olarak 50 ile 70 metrede bir bitki vejetasyonunun 

değişiklik gösterdiği saptanmıştır.  En dış noktada yer yer görülen tarım arazilerinde bitki florası tamamen farklılaşmış, 

yabancı ot tür sayılarında da bariz bir artış yaşanmıştır.  Diğer yandan taban suyunun çok az olduğu kurak bölge 

olarak varsayılan alanlar ile göllenme başlangıcı olarak nitelenen alanlar arasında 40-60 metrelik geçiş bölgeleri 

saptanmış; bu bölgelerde flora tamamen farklılık göstermiştir. Yabancı ot tür sayısı bakımından da en fazla çeşitlilik 

bu alanda ortaya çıkmıştır.   Başta poaceae ve lamiaceae familyalarına ait bireyler olmak üzere 9 (asteraceae, 

convolvulaceae, plantaginaceae, fabaceae, typhaceae, brassicaceae, juncaceae) farklı familyaya ait taksonlar alanda 

yayılım göstermiştir.  

Bölgenin iç kesimlerinde, göllenme başlangıcında ve göllenme görülen alanlarda; yalnızca sığ bataklık ve 

gölet bitkisi olarak bilinen sparganium L. (bataklık sazı) popülasyonları yoğunluk oluşturmuştur. Göllenme fazlalığına 

doğru orantılı olarak bitki boylarında ve gelişimlerinde de farklılaşma saptanmıştır.  Popülasyon içinde hemen hemen 

tüm bireyler yaşam döngülerini rahatça tamamlamış ve zengin bir tohum rezervi oluşturmuşlardır. Lokal olarak 

görülen bazı phragmites spp. (kamış) bitkileri dışında başka bir türe rastlanılmamıştır. Kaplama oranı % 100 e yakın bir 

seviyede sparganium L. bölgenin tek hakimi durumundadır. 

SONUÇLAR 

Sulak alanlar, bir havza sistemi içinde çok kıymetli işlev ve değerlere sahiptir ve mutlaka korunması gerekli 

ekosistemlerdir. Türkiye’deki sulak alanlar hala büyük tehlikelerle karşı karşıyadır ve hızla toplam kaplama alanları 

azalmaktadır. Sulak alanların öneminin yeterince anlaşılamaması, sulak alanların önemsenmemesi, su ve arazi 

kullanım plan ve programlarını geliştirenler arasında sulak alanların korunması fikrinin yeterince benimsenmemesi ve 

kabul görmemesi sulak alanların korunamamasının en temel nedenleri olarak sayılabilir. Bu ekosistemlerin 

devamlılığı, biyo-çeşitliliğin devamı açısından oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada, Kaz Gölü'nde devam eden kurutma faaliyetleri neticesinde kısa bir sürede tarım arazisine 

dönüştürülen arazilerde organik maddenin hızlı bir şeklide kaybolduğu belirlenmiştir. Göle uzak olan noktalarda 

ayrışmanın daha yoğun gerçekleşmesi, göle yakın noktaların kil içeriklerinin yüksek olması ile beraber bitki 

beslenmesinde önemli olan potasyumun fikse olması ve serbest kalan potasyumun ise derine yıkanması gibi 

nedenlerden dolayı, göl kıyısından uzaklaştıkça potasyum içeriğinin anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir.  

Taban suyu ve mevsimsel olarak tamamen su ile kaplı olmaları haricinde tüm ekolojik şartları benzer 

olmasına rağmen kısa mesafede bitki florasının farklılaştığı, bu farklılaşmanın yoğun otlatmanın yapıldığı mera alanları 

ile tarım arazilerinde çok daha belirgin bir hal aldığı anlaşılmıştır. 

Organik maddenin azalması, toprağın önemli fonksiyonlarının birçok fiziksel ve kimyasal özelliğinin 

değişmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Sulak alanlarda depolanan organik maddenin atmosferdeki 

karbondioksitin depolanacağı önemli havuzlar olduğu unutulmamalı ve daha ileri düzeyde organik madde 

kayıplarının önüne geçilmelidir. 
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KAZOVA’DA SU KULLANIMI VE VEJETASYON DURUMUNUN LANDSAT 5-TM UYDU 

GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevda SAFİ1  Eyüp Selim KÖKSAL1  Sakine ÇETİN1  Oğuzhan AYDIN2 

ÖZET 

Evapotranspirasyon (ET) doğrudan ölçülmekte veya iklim verilerinden yararlanarak tahmin edilebilmektedir. Her iki yöntem de sulu 

tarım alanlarında gerçekleşen ET’yi, doğrudan temsil etmemektedir. Çünkü tarım alanlarında ET bir yerden başka bir yere ve zaman içerisinde, 

sulama başta olmak üzere tüm tarımsal uygulamalardan ve iklimsel faktörlerden etkilenmektedir. Sulu tarım alanlarında su kullanımının 

izlenmesinde,  ET’nin zamansal ve konumsal olarak değişimlerinin tahmin edilmesi oldukça önemlidir.  Bu çalışmada Tokat ili Kazova tarım 

alanlarının 2010 yılı ET ve vejetasyon durumu uzaktan algılama teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Kazova Türkiye’nin önemli tarımsal 

potansiyele sahip ovalarından birisidir. Bu amaçla 2010 yılına ait farklı tarihlerde çekilmiş 5 adet uydu görüntüsü ve iklim verileri, METRIC modeli 

kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen günlük ET haritaları ve normalize edilmiş vejetatif değişim indeksi (NDVI) haritaları 

incelendiğinde, günlük ET değerlerinin en çok 6,9 mm’ ye ulaştığı, NDVI değerlerinin ise 0,0 ile 1,0 arasında değiştiği görülmüştür. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre en yüksek ET değerleri Temmuz ayında vejetasyonun yoğun olduğu (NDVI değeri 0,7 ile 0,8 arasında) alanlarda 

gerçekleşmiştir. Sonuç olarak uzaktan algılama tekniklerinin Tokat Kazova’da su kullanımı ve vejetasyon durumunun değerlendirilmesinde 

kullanılabilme potansiyelinin yüksek olduğu değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evapotranspirasyon, NDVI, Uzaktan Algılama, Enerji Dengesi, METRIC, Kazova. 

EVALUATION OF WATER USE AND VEGETATION SITUATION OF KAZOVA PLAIN 

THROUGH LANDSAT 5 TM SATELLITE IMAGES 

ABSTRACT 

Evapotranspiration (ET) can be directly measured or estimated by using climatic data. Both of these methods could not directly 

represent actual ET of irrigated land. Because ET of agricultural areas may vary from one site to another site within the time due to climatic 

conditions, irrigation and other agricultural practices. Monitoring of water use in irrigated areas through estimating of spatial and temporal 

variation of ET is very important. In this study, agricultural land of Kazova plain which is belong to Tokat province were evaluated, to estimate ET 

and vegetation situations through remote sensing techniques during the year of 2010. Kazova is one of the important plains of Turkey which has 

very big agricultural potential. For this purpose five Landsat 5 TM images which were taken at different times and related climate data were 

analyzed by using METRIC model. ET and normalized difference vegetation index (NDVI) maps obtained from this study showed that, daily ET 

values of were reached at a maximum value of 6.9 mm and NDVI values ranged between 0.0 and 1.0. According to the results of this study, higher 

ET and NDVI values were observed during July and higher ET values were belong to dense vegetation (NDVI between 0.7 and 0.8). Consequently, 

remote sensing techniques have important potential for evaluation of water use and vegetation of Kazova plain. 

Keywords:Evapotranspiration, NDVI, Remote Sensing, Energy Balance, METRIC, Kazova. 

1. GİRİŞ  

Evapotranspirasyonun (ET) belirlenmesi sulama sistemlerinin planlanması ve işletilmesi, sulama 

programlaması, havza hidrolojisi çalışmaları, bitki büyüme modelleri ve toprak-su bütçesi simülasyon modelleri için 

gereklidir (Donatelli et al., 2006). ET’nin belirlenmesinde kullanılan yöntemler doğrudan ölçüm yöntemleri ve iklim 

verilerinden tahmin yöntemleri olarak sınıflandırılabilir (Jensen, 1973).  ET’nin en güvenilir olarak tartılı lizimetre 

sistemi ile toprak su bütçesi esasına göre belirlenebilmektedir. Tartılı lizimetre sistemi kullanılarak ET’ nin belirlenmesi 

uygulamadan çok araştırma çalışmalarında, çeşitli yöntemlerin kalibrasyonu, bitki katsayılarının belirlenmesi gibi 

amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde ET’ nin tahmin edilmesinde kullanılan en yaygın yöntem referans bitki su 

tüketimi (ETo) ve Kc yaklaşımına dayanmaktadır (Allen ve ark., 1998). Bu yöntem gerçeğe yakın sonuçlar verebilirken 

bitki katsayılarının bitki, toprak ve iklim koşullarına göre farklılık göstermesi ve ETo hesaplamada gerekli iklim 

verilerinin teminindeki zorluklar gibi kısıtları vardır. Hem ölçüm hem de tahmin yöntemleri, büyük alanlarda ET’nin bir 

yerden diğerine ve zaman içerisinde nasıl değiştiğine ilişkin bir bilgi sunmamaktadır.  

Su ihtiyacının zamansal ve konumsal değişkenliği ve dağılımı ile ilgili sadece tarımsal ürünler için değil aynı 

zamanda doğal bitki örtüsü, mera, nehir kıyı bölgeleri ve diğer alanlar için de önemli belirsizlikler bulunmaktadır. 

Yerel ve bölgesel iklim durumu farklılıkları, bir bölgedeki yağışın dağılımı ve miktarındaki değişimler, toprak tipleri, 

arazi şekli ve arazi kullanımı, tarım ve ekim sistemleri, sulama yöntemleri ve arazi yönetimindeki farklılıklar bu 

değişkenliğin sebebi olarak gösterilebilir (Hankerson et al., 2012). Sulu tarım alanlarında su kullanımının 
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izlenmesinde,  ET’nin zamansal ve konumsal olarak tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla uydu 

görüntülerine dayalı yüzey enerji dengesi kullanılarak ET hesabı gerçekleşen koşulları zamansal ve konumsal 

boyutta temsil edebilmektedir (Bastiaanssen  et al., 1998a).  

Yapılan bir çalışmada ET ile NDVI arasında nispeten yüksek bir korelasyon (r=0,81) olduğu belirlenmiştir 

(Rossato et al. 2005). Bu bilgiden yola çıkarak, vejetasyonu yüksek alanların ET değerlerinin de yüksek çıkabileceği 

yorumu yapılabilir. Uzaktan algılamanın vejetasyon ve vejetasyon dinamiği, izleme ve değerlendirme çalışmalarında 

başarılı bir şekilde kullanılabileceği yapılan çalışmalarla vurgulanmıştır. Bitkilerin vejetasyon analizi ve bitki şekillerinin 

değişimlerinin gözlenmesi, doğal kaynakların izlenmesi ve değerlendirilmesinde uzaktan algılama önemli bir yere 

sahiptir. 

Uzaktan algılama teknolojisinde vejetasyonun izlenmesinde çok çeşitli bitki indeksleri mevcuttur. Bu 

kapsamda en çok kullanılan indekslerden biri Normalize edilmiş vejetatif değişim indeksidir (NDVI). NDVI, uydu 

görüntülerinin yakın kızılötesi (NIR) ve kırmızı (RED) ışık dalga boyunda algılama yapan bantlardan hesaplanmaktadır. 

NDVI değerleri yeşil bitki örtüsüyle ilgili bilgiyi verdiği gibi bitkinin zayıf olduğu veya bitkisiz boş alanları da 

belirlemektedir. Sonuçlar bitki örtüsünün bulunduğu alanın durumuna göre 0,0 ve +1,0 değerleri arasında değişim 

gösterir. Yeşil bitki örtüsünün fazla olduğu alanlarda indeks değeri +1,0’e doğru yaklaşırken, bulutlar, su ve kar düşük 

(eksi) NDVI değerlerine sahiptir. Çıplak toprak ve zayıf bitki örtüsü durumunda ise NDVI sıfıra yakın değerlere sahiptir 

(Hatfield et al., 1985). Bir NDVI haritasında tarımın yoğun olduğu bölgeler gözlendiğinde, düşük NDVI değerlerine 

sahip alanlar kuraklık, aşırı rutubet, hastalık ve zararlılar gibi çeşitli nedenlerle zayıf bitki gelişiminin olduğu bölgeleri 

işaret etmektedir. Diğer taraftan yüksek NDVI değerleri ise bitki gelişiminin sağlıklı olduğu yerleri göstermektedir. 

NDVI, geniş alanları kapsayan çalışmalarda gerek bitki örtüsü değişimi hakkında hızlı veri elde edilmesi, gerekse 

maliyetin daha az olması nedeniyle geleneksel yöntemlere göre daha avantajlıdır (Tucker, 1979; Goward et al., 1991; 

Marsh et al., 1992; Yang et al., 1997). 

Bu çalışmanın amacı, Tokat Kazova’da su kullanımı ve vejetasyon durumunun değerlendirilmesinde 

uzaktan algılama tekniklerinin kullanılma olanaklarının değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında 2010 yılı sulama 

sezonuna ait 5 farklı LANDSAT 5 TM uydu görüntüsü meteorolojik verilerle birlikte analiz edilmiştir. Elde edilen ET ve 

NDVI haritaları değerlendirilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Çalışma alanı olarak Tokat ilinin en büyük ve Türkiye’nin önemli tarımsal potansiyele sahip ovalarından biri 

olan Kazova seçilmiştir (Şekil 1). Kazova, yaklaşık olarak 586 km2’lik alana sahiptir ve Orta Karadeniz bölgesinde Tokat 

ili ile Turhal ilçesi arasında, Yeşilırmak havzası içerisinde, coğrafi bakımdan 40o12’ - 40o25’ kuzey enlemleri ile 36o00’- 

36o42’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Çalışma alanı yaklaşık olarak kuzey güney yönünde 9 km ve doğu 

batı yönünde 60 km uzunluğundadır.  

Ovanın sulanması Almus barajında depolanan sulama suyunun, Kazova’ya sağ ve sol sahil ana sulama 

kanallarıyla iletilmesiyle sağlanmaktadır. Çalışma alanının ortasından Yeşilırmak geçmektedir. Kazova’ nın iklimi İç 

Anadolu ve Karadeniz iklimlerinin etkisi altında olup, geçit kuşağındadır. 35 yıllık gözlemlere göre yıllık yağış 

ortalaması 449,1 mm’ dir. En fazla yağış ilkbaharda en az yağış yaz aylarında düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 12,5 
oC, en soğuk ay 1,9 oC ile Ocak, en sıcak ay 22,4 oC ile Ağustos ayıdır (Anonim, 2010). Ovanın denizden yüksekliği 500-

750 m’ dir. 

Toplam arazinin % 40,7’si tarım alanı, % 37,02’si ormanlık, % 17,08’i doğal ve yapay çayır, % 5,2’si ise 

kullanılamayan alanlardan oluşmaktadır. Tarla tarımının yaygın olduğu Kazova’ nın % 18,2’sinde (5.364,0 ha) kuru 

tarım, % 63,8’inde (19.000,0 ha) sulu tarım yapılmakta, alanın % 7,08’inde (2.307,0 ha) çayır ve mera olarak 

kullanılmaktadır (Çınar, 1978). Ova'da çoğunlukla tahıl, şekerpancarı, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan, fasulye, 

şeftali, elma ve üzüm yetiştirilmektedir. 

Çalışmada 03.07.2010, 19.07.2010, 04.08.2010, 20.08.2010 ve 05.09.2010 tarihlerinde çekilmiş LANDSAT 

5 TM uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Meteorolojik veriler çalışma alanına en yakın meteoroloji istasyonu olan 

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat Meteoroloji İstasyonundan temin edilmiştir. Çalışmada, uydu 

görüntülerinin işlenmesinde Erdas Imagine 10,0 ve Global Mapper bilgisayar yazılımları ve Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Tarım Teşkilatı (USDA) Tarımsal Araştırma Servisi (ARS)’ ye bağlı Koruma ve Üretme Araştırma Laboratuarı  

(CPRL) tarafından geliştirilen BEAREX08 modeli kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Tokat Kazova’nın coğrafik konumu. 

2.2. Metot 

Uydu görüntüleri ve iklim verileri kullanılarak ET ve NDVI haritaları oluşturulmuş bu amaçla enerji dengesine 

dayalı METRIC modeli kullanılmıştır. Enerji dengesinin en basit biçimi Eşitlik 1’deki gibidir (Allen et al., 2005).  

LE = Rn – H – G                          (1) 

Burada LE; gizli ısı akısı, Rn; net radyasyon, H; hissedilebilir ısı akısı ve G; toprak ısı akısı’dır. Eşitlik (1)’ deki 

parametreler genellikle W/m2 biriminden ifade edilir. Rn, uydudan ölçülen dar bantlı reflektans ve yüzey 

sıcaklığından hesaplanır. G, Rn, yüzey sıcaklığı ve bir vejetasyon indeksinden tahmin edilmektedir ve H,  havanın 

yoğunluğu, hava sabitesi, yüzey sıcaklığı ile atmosfer sıcaklığı arasındaki fark ve aerodinamik direnç kullanılarak 

tahmin edilmektedir (METRIC modelinin detayları Allen et al. (2005)’ de ayrıntılı olarak verilmiştir). 

METRIC modeli ETi değerlerinin günlük ET’ ye (ETd) dönüştürülmesinde referans ET fraksiyonundan (ETrF) 

yararlanmaktadır. Uydu görüntüsünün her bir hücresi için hesaplanan ETrF, ETi değerlerinin aynı zaman dilimi için 

hesaplanan referans bitki su tüketimine (ETo) oranıdır (Eşitlik 2). ETd ise, günlük ETo değerinin ETrF ile çarpımı 

sonucu her bir hücre için ayrı olarak elde edilmektedir. (Eşitlik 3).  

ETosaatlik

ETi
xETrF 3600         (2) 

nlükETrFxETogüETd          (3) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda LANDSAT 5 TM uydusundan farklı tarihlerde çekilmiş her bir görüntü için NDVI haritaları 

ve METRIC modeli yardımıyla ET haritaları elde edilmiştir.  

3.1 NDVI Bulguları 

Her bir uydu görüntüsünden elde edilen NDVI haritaları Şekil 2’de verilmiştir. Haritalar tarih bazında 

değerlendirildiğinde, en yüksek vejetasyonun 3 Temmuz 2010 tarihinde olduğu görülmektedir. 3 Temmuz’dan 5 

Eylül’e doğru vejetasyon yoğunluğunun giderek azaldığı söylenebilir. Ovada çoğunlukla sulu tarıma dayalı sebze ve 

meyve yetiştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 3 Temmuz tarihinde gelişmenin orta döneminde olduğu tahmin 

edilen bitkileri (şeker pancarı, yonca, domates, bağ vb.) ve meyve ağaçları (şeftali, kiraz, elma vb.) yüksek bir 

vejetasyon seviyesine sahiptir. 19 Temmuz tarihinde ova genelinde 3 Temmuz’a göre vejetasyon yoğunluğu 

azalmakta, ancak belli bölgeler daha yoğun bir vejetasyonla kaplanmaktadır. Bu alanlarda 3 Temmuz’da yüzeyi 

tamamen kaplayan ve bölgede yetiştiriciliği yapılan yonca, fiğ vb. yem bitkisi olduğu ve bu tarih öncesinde biçilerek 
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vejetasyon yoğunluğunun azaltılmış olabileceği tahmin edilebilir. NDVI değerleri tarım arazilerinde yaklaşık olarak 0,3 

ile 0,7 arasında değişim göstermektedir. Kazova tarım arazilerinde NDVI değerlerinin yüksek olduğu alanlar için 

genellikle yoğun olarak tarla tarımı ya da meyvecilik yapılan, bitki örtüsü ile kaplı alanlar olduğu söylenebilir. NDVI 

değerlerinin düşük olduğu alanların hasat edilmiş hububat alanları, nadasa bırakılmış alanlar ya da bitki örtüsünden 

yoksun çıplak toprak yüzeyleri olduğu tahmin edilmektedir. 3 Temmuz ile 5 Eylül tarihli haritalar karşılıklı 

değerlendirildiğinde, NDVI değerlerinde azalışın kaynağı olarak, bazı bitkilerinin 5 Eylül tarihine kadar hasat edilmiş 

olabileceği ve meyve ağaçlarının vejetasyon yoğunluğunun giderek azaldığı tahmin edilebilir.   

Şekil 2. Normalize edilmiş vejetatif değişim indeksi (NDVI) haritaları 

3.2. Evapotranspirasyon Haritalamaya İlişkin Bulgular  

Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat Meteoroloji İstasyonundan 

alınan iklim verileri kullanılarak, ASCE EWRI (2005) ve Allen et al., (1998)’de verilen yöntemler esas alınarak uzun bitki 

(yonca) için uydu görüntülerinin kayıt günleri ve saatleri için hesaplanan ETr değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 

1 incelendiğinde, en yüksek saatlik ETr değeri 04.08.2010 tarihinde 0,62 mm ve en düşük saatlik ETr ise 03.07.2010 

tarihinde 0,45 mm olarak tahmin edilmiştir. En yüksek günlük ETr değeri 03.07.2010 tarihinde 6,49 mm ve en düşük 

ETr değeri 05.09.2010 tarihinde 5,14 mm olarak tahmin edilmiştir. Genel olarak günlük ETr değerlerinin 3 

Temmuz’dan 5 Eylül tarihine doğru giderek azaldığı görülmektedir. 

Çizelge 1. Kullanılan görüntülerin ETrsaatlik ve ETrgünlük değerleri 

Kayıt Tarihi Kayıt Saati ETr (mm/h) ETr(mm/gün) 

03.07.2010 11,05 0,45 6,49 

19.07.2010 11,05 0,48 6,28 

04.08.2010 11,05 0,62 6,47 

20.08.2010 11,05 0,59 5,57 

05.09.2010 11,05 0,53 5,14 

Çalışma alanına ait ET haritaları Şekil 3’de verilmiştir. ET haritaları incelendiğinde ET değerlerinin 03.07.2010 

tarihinde (3,5-6,8 mm arasında), 19.07.2010 tarihinde (3,5-6,9 mm arasında), 04.08.2010 tarihinde (2,0-6,7 mm 

arasında), 20.08.2010 tarihinde (1,5-5,7 mm arasında) ve 05.09.2010 tarihinde (1,5-5,4 mm arasında) olduğu tahmin 

edilmiştir. Bölgede en fazla su kaynağının Temmuz ve Ağustos aylarında kullanıldığı değerlendirilmektedir. 
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ET değerlerinin ETr değerine yakın olduğu alanlarda gelişmesinin orta döneminde olan bitkilerin bulunduğu 

ve bu alanlarda yakın zamanda sulama suyu uygulandığı tahmin edilmektedir. ET’ nin sıfıra yakın olduğu alanların 

nadasa bırakılmış tarlalar veya hasat edilmiş tahıl tarlaları olduğu değerlendirilebilir. Diğer yandan ET’ nin düşük veya 

orta seviyede olduğu vejetasyon alanlarının kurumaya bırakılan soğan tarlaları veya meralar olduğu tahmin edilebilir. 

Bilindiği gibi, ovanın ortasından geçen Yeşilırmak nehrine ilave olarak sağ ve sol sahil sulama kanalları ile ovanın 

tamamına su dağıtımı sağlanmaktadır. Sulama alt yapısı ile uyumlu olarak uydu görüntülerinin ait olduğu tarihlerde 

yüksek ET değerlerine sahip alanların, belirli bir bölgede yoğunlaşmayıp, ovanın geneline dağıldığı görülmektedir. 

Şekil 3. Evapotranspirasyon (ET) haritaları 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Kazova’nın su kullanımı ve vejetasyon durumunu değerlendirmede, enerji dengesine dayalı 

METRIC modeli ve uydu görüntüleri kullanılarak uzaktan algılama sistemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde 

kullanılabileceği ve Ovadaki vejetasyon değişimlerinin LANDSAT 5 TM uydu alıcısıyla takip edilebileceği görülmüştür. 

METRIC modeli kullanılarak ET’ nin zamansal ve konumsal değişimi hakkında bilgi elde etmenin mümkün olduğu 

gösterilmiştir. Uygun yazılım ve iklim verileriyle, LANDSAT uydu görüntüleri kullanılarak ET ve vejetasyon durumu, 

zamansal ve konumsal boyutta değerlendirilebilir. Su kullanımının zamansal ve konumsal değişiminin izlenmesi, hem 

su kaynakları hem de tarımsal yönetim üzerine karar vericilere önemli bilgiler sunabilir. Bu çalışmaların daha hassas 

bir biçimde yürütülebilmesi için yakın gelecekte Kazova’da bazı yer destekli araştırmaların yapılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır.  
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BASINÇLI SULAMA ŞEBEKELERİNDE PARSEL DÜZEYİNDE SULAMA SUYU 

UYGULAMALARININ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENME 

OLANAKLARI 

Sakine ÇETİN1  Eyüp Selim KÖKSAL1   Sevda SAFİ1 

ÖZET 

Türkiye’de basınçlı sulama şebekeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Yüksek yatırım maliyetine sahip olan bu sistemlerin hedeflenen 

faydayı hangi düzeyde sağladıklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi birçok açıdan öneme sahiptir. Bu tür sistemlerde,  geleneksel yöntemlerle 

parsel düzeyinde veri almak zordur ve elde edilen bilgiler alanı yeterince temsil edememektedir. Yapılan araştırmalara göre termal banda sahip 

uydu sistemleri su kullanımının izlenmesi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada Amasya ili Merzifon İlçesi Balgöze Köyü’ne ait 

toplu basınçlı yağmurlama sulama şebekesi sulama sahası ele alınmıştır. Söz konusu sulama şebekesi 2008 yılında inşa edilmiş ve 2009 yılında 

işletmeye açılmıştır. Çalışma kapsamında parsel büyüklüğü 1,0 ile 22,0 dekar arasında değişen tarım alanlarının, sulama şebekesi öncesi ve sonrası 

(2007 ve 2010 yılları) için Evapotranspirasyon (ET) haritaları oluşturulmuş ve parsel düzeyinde su kullanma seviyelerinin belirlenme olanakları 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Balgöze Köyü tarım arazilerinde, 2007 yılında genel olarak vejetasyon miktarı, basınçlı sulama şebekesi 

bulunan 2010 yılına oranla daha düşüktür. Alana 2008 yılında inşa edilen sulama şebekesi sayesinde ET miktarının 2010 yılında 2007 yılına göre 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak parsel düzeyinde su kullanımı, parsel büyüklüğü arttıkça daha etkili biçimde belirlenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Basınçlı Sulama Sistemleri, Sulama Suyu Yönetimi, Uzaktan Algılama, Enerji Dengesi, METRIC, 

Evapotranspirasyon 

EVALUATION OF IRRIGATION WATER APPLICATIONS OF PRESSURIZED IRRIGATION 

SCHEMES AT PARCEL LEVEL BY USING REMOTE SENSING TECHNIQUES 

ABSTRACT 

In Turkey use of pressurized irrigation schemes are becoming widespread. To evaluate the performance of of these high cost systems, 

monitoring and evaluation is very crucial. In such systems, obtaining field data at parcel level by using traditional methods are very difficult. By this 

way, gained information can not represent whole area, adequately. According to researches, satellite systems with thermal band data have very 

significant potential in terms of monitoring of irrigation water use. This study was made to evaluate, irrigation district of pressurized sprinkler 

irrigation scheme of Balgöze village (Amasya – Merzifon).  This irrigation scheme was established in 2008 and farmers have started to use this 

system after 2009. Evapotranspiration (ET) situations (before 2007 and after 2010) irrigation scheme) of the parcels which their sizes are ranging 

between 0,10 and 0,22 ha, were investigated by means of ET maps and determination opportunities of water use of each parcel were evaluated. 

According to results, vegetation amount of the study area during 2007, lower than that of 2010. General ET amount during 2007 was higher than 

ET observed for 2010. By using Landsat images, determination of ET at parcel level was made more easily for parcels have larger dimensions. 

Keywords: Pressurized Irrigation Schemes, Irrigation Water Management, Remote Sensing, Energy Balance, METRIC, 

Evapotranspiration. 

1. GİRİŞ 

Su kaynaklarının geliştirilerek, insanların hizmetine sunulması yönündeki çabalar, binlerce yıl önce başlamış 

ve günümüze kadar artarak devam etmiştir (Çakmak, 2008). Su kaynaklarının ve özellikle sulama suyu yönetiminin 

uygun bir biçimde planlanması her geçen gün büyük önem kazanmakta ve su kaynaklarının baskı altında olması, 

iklim değişikliği, nüfus ve refah düzeyinin artması ve potansiyel gıda yetersizliği gibi çözülmesi gereken önemli 

sorunları gündeme taşımaktadır. Ancak politikacılar ve su kaynakları yöneticileri, mevcut tarımsal su yönetimi 

uygulamaları konularında yetersiz bilgiye sahip olmaları nedeniyle konunun her geçen gün daha karmaşık bir hal 

aldığını değerlendirememektedirler. Özellikle bu bilgi eksikliği farklı tarımsal bitkiler için sulama uygulamalarının 

değerlendirilmesini de engellemektedir (Droogers et al., 2010). Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

tarımda suyun etkin bir şekilde kullanılması için bazı tedbirler alınmaktadır. Bu önlemler daha çok sulama 

şebekelerinin yapısal koşulları geliştirilmesi ve tarla içerisinde kullanılan sulama sistemlerinin güncelleştirilmesini 

kapsamaktadır.  

Sulama sistemleri açık, kapalı ya da bunların ikisinin bileşimi biçiminde tasarlanabilmektedir. Gelişmiş 

ülkeler, yönetim, organizasyon, işletme, bakım ve onarım kolaylığı ve su tasarrufu gibi nedenlerle kapalı sistemlere 

yönelmektedirler. Fakat ülkemizde mevcut sulama yatırımlarının önemli bir bölümünün, açık kanal sistemleri ile 

yapıldığı dikkati çekmektedir. Açık sistemlerde su ve arazi kayıpları artmakta, çiftçi etkili biçimde su 
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kullanamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde son yıllarda toplu basınçlı sulama şebekeleri giderek yaygınlaşmaktadır 

(Çakmak, 2008; Aküzüm, 2010). 

Yapılan araştırmalara göre su kullanımının izlenmesi, su ücretlerinin belirlenmesi, sulama performansının 

değerlendirilmesi gibi konularda Evapotranspirasyon (ET) bilgisine gerek duyulmaktadır (Bastiaanssen et al., 1998a, 

1998b; Allen et al., 2005, 2007; Gowda et al., 2008; Anderson et al., 2012). Evapotranspirasyon enerji, karbon ve besin 

döngüsünde yer alan önemli bir unsurdur. Toprak bitki ve atmosfer ilişkisinde su bütçesinin en önemli bileşenidir 

(Yang et al., 2006). Bitki yüzeyinden terlemeyi, toprak ve su yüzeylerinden buharlaşmayı içermektedir (Gowda et al., 

2008). Ayrıca tarım için oldukça önemli olan ET tarımsal alanlardaki yağış ve sulama suyunun başlıca tüketicisidir. ET 

geleneksel enerji dengesi teknikleri (Eddy Covaryans (EC), Bowen Oranı-Enerji Dengesi (BREB) vb) ile tahmin 

edilmekte veya toprak su bütçesi teknikleri (tarla denemeleri veya lizimetreler) kullanılarak homojen bir toprak 

profilinde ölçülebilmektedir. Ancak bu sistemler özellikle değişken iklim koşullarında alanın konumsal dağılımını 

yeterince ifade etmeyebilir. Tarım alanlarında bitki su kullanımının dağılımını tahmin etmek için kullanılan uzaktan 

algılamaya dayalı ET modelleri ile yukarıda verilen diğer yöntemler (EC, BREB ve toprak su bütçesi) karşılaştırıldığında 

uzaktan algılamaya dayalı modellerin oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir (Allen et al., 2007a; Gowda et 

al., 2008). Bu amaçla uzaktan algılama teknikleri ile sulama zamanının planlanması, su yönetiminin geliştirilmesi ve su 

kullanım etkinliğinin arttırılması gibi amaçlarla konumsal ve zamansal çözünürlüğü yüksek ET haritaları elde edilebilir. 

Uzaktan algılama çalışmalarında, Evapotranspirasyonun Haritalanmasında Yüksek Çözünürlük ve İçsel 

Kalibarasyon Modeli (METRIC) (Allen et al., 2007a, b), Arazi Yüzey Enerji Dengesi Algoritması (SEBAL) (Bastiaanssen et 

al., 1998; Bastiaanssen, 2000; Timmermans et al., 2007) ve Basitleştirilmiş Yüzey Enerji Dengesi Modelleri (SSEB) 

(Senay et al., 2007) gibi yöntemlerle ET haritaları oluşturulabilir. Uzaktan algılamaya dayalı bu modeller için termal 

veriye sahip uydu görüntüleri kullanılmaktadır. Ancak termal sensörlere sahip uydular, genellikle diğer uydulardan 

daha düşük çözünürlüğe sahip görüntüler sağlamaktadırlar (Gowda et al., 2008). 

Bu çalışmanın amacı basınçlı sulama şebekelerinde parsel düzeyinde sulama suyu uygulamalarının uydu 

görüntüsünün çözünürlüğü ölçüsünde değerlendirilmesidir. Bu amaçla LANDSAT 5-TM uydu görüntüleri ve iklim 

verileri kullanılarak enerji dengesine dayanan METRIC Modeli ile Amasya ili, Merzifon ilçesine bağlı Balgöze Köyü 

basınçlı sulama şebekeleri sulama sahaları için ET haritaları elde edilmiştir. Elde edilen ET haritaları ile sulama 

sahalarının basınçlı sulama şebekesi öncesi ve sonrası durumları değerlendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Çalışma Amasya İli Merzifon İlçesine bağlı Balgöze Köyü sulama sahası için yürütülmüştür. Balgöze Köyü’ne 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında 2008 yılında inşa 

edilen toplu basınçlı sulama şebekesi 2009 yılında işletmeye açılmıştır. 

2.1. Materyal 

2.1.1. Çalışma Alanına ilişkin Genel Bilgiler 

Çalışmanın yürütüldüğü Amasya ili Merzifon ilçesi Balgöze Köyü, Amasya merkezine yaklaşık 72 km, 

Merzifon İlçesine ise yaklaşık 27 km uzaklıkta bulunmaktadır (Şekil 1). Köyün ekonomisi genel olarak tarım ve 

hayvancılığa dayanmaktadır. Köyde ortalama parsel büyüklüğü 1,0 ile 22,0 da arasında değişmektedir. 2008 yılı 

öncesinde Balgöze köyünde herhangi bir sulama şebekesi bulunmamakta, köyün bazı bölümlerinde akarsular 

bireysel çabalar ile sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca köyde 50,0 l/s debiye sahip bir derin kuyu mevcuttur. 

Balgöze Köyü’nün bir bölümüne bu derin kuyudan alınan su ile 2008 yılında toplu basınçlı sulama şebekesi inşa 

edilmiş ve 2009 yılında işletmeye açılmıştır. Balgöze köyünde sulama şebekesinin hizmet ettiği alan toplam 924 

da’dır. Köyde işletmeye açılan basınçlı sulama şebekesi ile yağışa dayalı yetiştiricilik yanında sulu koşulda tarla 

bitkileri yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. 
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Şekil 1. Amasya ili Merzifon ilçesi Balgöze Köyü coğrafik konumu. 

Çalışma sahasında genel olarak yarı-kurak iklim hakimdir. Son 30 yıllık iklim verilerine göre ortalama en 

yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri sırası ile 24,0 ve 2,5 oC’dir. Ortalama oransal nem (RH) en düşük Temmuz 

ayında (% 51,4), en yüksek Aralık ayında (% 68,0) gözlenmiştir. Yağışlar Temmuz (15,6 mm) ve Ağustos (9,4 mm) 

aylarında en düşük miktarda gerçekleşmektedir. Ortalama olarak yıllık toplam yağış miktarı 447,0 mm’ dir. 

Bu çalışmada saatlik iklim verileri kullanılmıştır. Çalışmada Amasya ilinde bulunan Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı meteoroloji istasyonundan ölçülen atmosfer sıcaklığı (Ta), atmosferik basınç (P), oransal nem 

(RH), güneş radyasyonu (Rs) ve rüzgar hızı (u) gibi iklim verileri kullanılmıştır. 

2.1.3. Uydu Görüntüsü 

Çalışmada LANDSAT 5-TM uydusuna ait görüntüler kullanılmıştır. LANDSAT 5-TM uydusunun Tayfsal 

Çözünürlüğü 0,45-12,5 μm, Radyometrik Çözünürlüğü 8 bit, Zamansal Çözünürlüğü 6 gün, Tarama Genişliği 

185x170 km, Yörünge Yüksekliği 705,0 km’ dir. LANDSAT 5-TM uydusu 1 tanesi termal olmak üzere toplam 7 banda 

sahiptir (Anonim, 2013). Bu çalışmada 2007 yılına ait 24 Mayıs, 25 Haziran, 11 Temmuz,  27 Temmuz, 12 Ağustos, 28 

Ağustos ve 29 Eylül tarihli toplam 7 adet uydu görüntüsü, 2010 yılına ait 3 Temmuz, 19 Temmuz, 4 Ağustos, 20 

Ağustos ve 5 Eylül tarihli toplam 5 adet uydu görüntüsü kullanılmıştır. Bu görüntülerden çalışma alanı olan Balgöze 

Köyü’ne ait alanlar kesilerek ayırt edilmiştir. 

2.1.4. Kullanılan Bilgisayar Yazılımları  

Çalışmada kullanılan paftaların sayısallaştırılmasında Netcad 5.0,  uydu görüntülerinin işlenmesinde ve 

sayısal veri elde etmede Erdas Imagine 10.0 ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tarım Teşkilatı (USDA) Tarımsal 

Araştırma Servisi (ARS)’ ye bağlı Koruma ve Üretme Araştırma Laboratuarı  (CPRL) tarafından geliştirilen Bushland 

Evapotranspirasyon ve Tarımsal Uzaktan Algılama Modeli (BEAREX08), haritalama çalışmalarında Global Mapper 13.0 

ve Arc GIS 10.0 bilgisayar yazılımları kullanılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında parselasyon haritalarının 

güncellenmesinde Google Earth sisteminden yararlanılmıştır.  

2.2. Yöntem 

Bu çalışmada iklim verileri ve uydu görüntüleri kullanılarak ET haritaları elde edilmiştir. Uydu görüntüleriyle 

ET haritalamada enerji dengesine dayanan METRIC modeli kullanılmıştır. Bu amaçla ilk olarak saatlik iklim 

verilerinden Allen et al., 2005 ve 2007a’de METRIC modeli kullanımı için önerilen uzun boylu bitki (yonca) için 

referans bitki su tüketimi (ETr) hesabı yapılmıştır. ETr hesabı MGM Amasya istasyonundan temin edilen iklim verileri 

kullanılarak, ASCE EWRI, (2005) el kitabına göre hazırlanan bir hesaplama çizelgesi yardımıyla 2007 ve 2010 yılları 

için saatlik ve günlük olarak yapılmıştır.  
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2.2.2. METRIC Modeli ve ET Haritalama 

Çalışmada ET’nin haritalanmasında uydu görüntüleri ve iklim verileri kullanılarak yüzey enerji dengesine 

dayanan METRIC modeli kullanılmıştır. Yüzey enerji dengesine göre yeryüzünde depolanan net radyasyon (Rn) ET’nin 

bir fraksiyonu olan gizli ısı akısında (LE), toprak ısı akısında (G) ve hissedilebilir ısı akısında (H) kullanılmaktadır. Enerji 

dengesi Eşitlik 1’de verildiği gibidir. Eşitlikte tüm birimler Wm-2 cinsindendir (Allen et al., 2005, 2007a). Enerji 

dengesinin tüm bileşenleri ilgili tarihli uydu görüntülerinin her bir hücresi (pikseli) için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

LE = Rn – H – G                                                                                                                      (1) 

Net radyasyon hesabının genel eşitliği Eşitlik 2’de verildiği gibidir. Burada, RS↓; gelen kısa dalga boylu 

radyasyon, RL↓; gelen uzun dalga boylu radyasyon ve RL↑;  giden uzun dalga boylu radyasyondur.  

Rn = (1-α)RS↓ + RL↓ - RL↑ - (1-ε0)RL↓                                                                                      (2)                                                                                                               

Çalışmada öncelikle Rn hesabında kullanılan vejetasyon indekslerinden albedo (α), Normalize Edilmiş 

Vejetatif Değişim İndeksi (NDVI), Toprak Yansımalarını Dikkate Alan Vejetasyon İndeksi (SAVI) ve Yaprak Alan İndeksi 

(YAI) ve termal bant verisine ve vejetasyon indekslerine dayanan yüzey sıcaklığı (Ts) hesaplamaları detayları Allen et 

al. 2007a’de verildiği şekilde uydu görüntüsünün her bir hücresi için yapılmıştır.    

Toprak ısı akısı, Rn ve toprağı örten vejetasyonun yoğunluğuna bağlı olarak değişim gösteren ve toprağın 

ısınmasında kullanılan bir enerji biçimidir (Allen et al., 1998). Bu çalışmada G parametresi YAI, Ts ve Rn’ye bağlı olarak 

hesaplanmıştır (Allen et al., 2007a). 

Hissedilebilir ısı akısı, bitki seviyesi ile bitkinin üzerinde belirli bir seviye arasındaki ısının değişimine tesir 

eden enerjiyi açıklamaktadır (Bastiaanssen et al., 1998a; Bastiaanssen and Boss, 1999; Bastiaanssen et al., 2001; Allen 

et al., 2005, 2007a). H hesabına ilişkin en temel eşitliklerden birisi Eşitlik 3’ de verilmiştir. Burada, ρ havanın 

yoğunluğu (kg m-3), Cp hava sabitesi (J kg-1 K-1), dT yüzey sıcaklığı ile atmosfer sıcaklığı arasındaki fark (oC) ve rah 

aerodinamik dirençtir (s m-1).  

H=
           

   
                                                                                       (3) 

Hissedilebilir ısı akısı hesabında dT ve rah hesabı en temel ve en önemli aşamalardan biridir.  Bu parametreler 

bir uydu görüntüsünün her bir hücresinde farklı olabilmektedir. Ayrıca rah hesabı H’ ye dayalı stabilite doğrulama 

işlemleri içermektedir. Bu sebeple METRIC modeli rah hesabında iterasyon işlemi içermektedir (Allen et al., 2005). Bu 

işlemler detayları Tasumi et al. (2008) ve Allen et al. (2007a)’de verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen Rn, G ve H haritaları kullanılarak LE haritaları oluşturulmuş ve 

LE’nin buharlaşma gizli ısı akısına bölünmesiyle de uydu görüntüsünün her bir hücresi için anlık ET hesaplanmıştır. 

Anlık ET haritalarının günlük ET haritalarına dönüştürülmesinde referans ET fraksiyonundan (ETrF) yararlanılmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Referans Bitki Su Tüketimi Bulguları 

Çalışmada MGM Amasya istasyonundan temin edilen iklim verileri kullanılarak, ASCE EWRI, (2005) ve Allen 

et al., 1998’ de verilen yöntemler esas alınarak 2007 ve 2010 yılları için temin edilen uydu görüntüleri tarihleri için 

hesaplanan saatlik, günlük ETr değerleri Çizelge 1’de verildiği gibidir. Buradan görüldüğü gibi en yüksek ve en düşük 

günlük ETr değerleri 2007 yılında sırasıyla 11 Temmuz (8,75 mm) ve 29 Eylül (5,09 mm) tarihlerinde, 2010 yılında ise 

4 Ağustos (7,60 mm) ve 5 Eylül (5,47 mm) tarihlerindedir. Uydu görüntülerin kayıt zamanları genel olarak 11:00 ile 

11:10 arasında değişmektedir.  Bu kayıt zamanlarında hesaplanan saatlik ETr değerleri 2007 yılında 0,460 ile 0,720 

arasında 2010 yılında 0,400 ile 0,837 arasında değişmektedir. 
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Çizelge 1. Kullanılan görüntülerin kayıt tarihlerine ait günlük ve saatlik ETr değerleri. 

Görüntü Kayıt Tarihleri 
ETr 

(mm/gün) 

Görüntü Kayıt Zamanları 

(Saat) 

ETr 

(mm/saat) 

24.05.2007 6,53 11:09 0,690 

25.06.2007 7,41 11:09 0,680 

11.07.2007 8,75 11:09 0,720 

27.07.2007 7,13 11:08 0,510 

12.08.2007 7,59 11:08 0,713 

28.08.2007 6,41 11:08 0,460 

29.09.2007 5,09 11:08 0,558 

03.07.2010 5,60 11:05 0,662 

19.07.2010 6,85 11:05 0,837 

04.08.2010 7,60 11:05 0,701 

20.08.2010 6,28 11:05 0,466 

05.09.2010 5,47 11:05 0,400 

3.2.Çalışma Alanının Vejetasyon Durumu 

Çalışmada kullanılan uydu görüntücülerinden elde edilen NDVI haritaları, parselasyon haritasıyla 

çakıştırılarak Şekil 2 (2007) ve Şekil 3’de (2010) verilmiştir. Parsel sınırları çalışma alanında tarım arazilerinin 2007 ve 

2010 yıllarında nasıl kullanıldığının ortaya konulması ve bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla NDVI 

haritalarının üzerine yerleştirilmiştir.  

Balgöze Köyü 2007 yılı vejetasyon haritaları incelendiğinde, en yüksek NDVI değerleri (0,5-0,8 arasında) 24 

Mayıs ve 25 Haziran tarihli haritalarda, en düşük değerler (0,1-0,5 arasında)  11 Ağustos ve 28 Ağustos tarihli uydu 

görüntülerinden elde edilen haritalarda tespit edilmiştir. Çalışma alanında sulama altyapısı bulunmayan 2007 yılı 

Mayıs ayından Temmuz ayına doğru vejetasyonun hızlı bir biçimde azaldığı görülmektedir. Temmuz’dan Eylül ayına 

kadar bazı parsellerde vejetasyon miktarında azalma görülürken, bu dönemde tarım arazilerinin büyük bir 

bölümünde önemli bir vejetasyon değişimi görülmemektedir. Buna göre Balgöze Köyü’nde 2007 yılında kışlık 

buğday vb. ürünlerin yağışa dayalı bir biçimde yetiştirildiği tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 2. Balgöze Köyü 2007 yılına ait NDVI Haritası 
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Çalışma alanına ait 2010 yılı NDVI haritalarına göre, en yüksek NDVI değerleri (0,5-0,8 arasında) 3 Temmuz 

ve 19 Haziran tarihli haritalarda, en düşük NDVI değerleri (0,1-0,5 arasında) 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihli haritalarda 

gözlenmiştir. Ayrıca 2010 yılında vejetasyon seviyesinin Temmuz ayından Eylül ayına kadar azaldığı tespit edilmiştir.  

Çalışmada 2007 ve 2010 yılları vejetasyon durumları karşılaştırıldığında, 2010 yılında toplu basınçlı sulama 

şebekesinin kullanılmaya başlanmasıyla, 2007 yılına göre vejetasyon seviyesinde önemli oranda artış olduğu 

görülmüştür. Fakat 2010 yılında 3 Temmuz öncesinde bulutluluk nedeniyle sağlıklı bir görüntü elde edilememiştir. 

NDVI haritalarına göre, 2010 yılında 3 Temmuz tarihinden 4 Ağustos tarihine kadar vejetasyon yoğunluğunda bir 

azalma olduğu gözlenmiştir. Bu değişimin sebebi olarak, 4 Ağustos tarihinden önce alanda yetiştirilen ürünlerin hasat 

edilmiş veya yetersiz sulama nedeniyle alandan kaldırılmış bitkiler olabileceği tahmin edilebilir. Geriye kalan yaklaşık 

190,0 da’lık bir alanda sulu koşullarda tarla bitkileri veya yem bitkileri gibi ürünlerin yetiştirildiği söylenebilir. 2007 ve 

2010 yıllı Temmuz ayına ait NDVI haritaları incelendiğinde ise 2010 yılında 2007 yılından farklı olarak 334,0 da’lık bir 

alanda sulu koşullarda tarım yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Çalışma alanına ait 2010 yılının NDVI Haritası 

3.3. Çalışma Alanının Evapotranspirasyon Haritaları  

Balgöze köyü toplu basınçlı sulama sistemi sahası için 2007 ve 2010 yılının ilgili tarihlerinde elde edilen ET 

haritaları sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de verildiği gibidir. Çalışma alanında 2007 yılında 24 Mayıs, 25 Haziran, 11 

Temmuz, 27 Temmuz, 12 Ağustos, 28 Ağustos ve 29 Eylül tarihli haritalarda ortalama günlük ET değerleri sırasıyla 

3,85 mm, 4,06 mm, 2,21 mm, 2,80 mm, 1,59 mm, 1,97 mm, 1,07 mm olarak bulunmuştur. Basınçlı sulama 

şebekesinin işletildiği 2010 yılında ise, 03 Temmuz, 19 Temmuz, 4 Ağustos, 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihli haritalarda 

ortalama ET değerleri 4,19 mm, 2,14 mm, 3,06 mm, 1,65 mm ve 0,65 mm olarak tespit edilmiştir. Günlük ET 

haritalarından elde edilen ortalama değerlerden görüldüğü gibi ET değerleri genel olarak 2010 yılında 2007 yılına 

göre daha yüksektir.  
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Şekil 4. Balgöze Köyü için 2007 yılına ait günlük ET Haritaları (mm/gün) 

Uydu görüntülerinin çekildiği tarihlerdeki 2010 yılı günlük ETr değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Her ne 

kadar 2010 yılındaki ET değerleri 2007 yılına göre yüksek olsa da, günlük ET değerlerinin ETr değerlerinden düşük 

olması çalışma sahasında yetersiz sulama veya su stresi oluştuğunun göstergesi olabilir. 2010 yılında ortalama ET 

değeri en yüksek (4,19 mm) 3 Temmuz tarihli görüntüden elde edilen ET haritasındadır ve bu haritada en yüksek ET 

değeri 6,28 mm olarak bulunmuştur. Buna göre ET düzeyi ETr’ye yakın olan alanlarda sulu koşullarda tarım yapıldığı 

söylenebilir. Ayrıca 2010 yılında elde edilen ET haritaları çalışma alanında tarla ürünlerinin de sulu tarım koşullarında 

yetiştirilmeye başlandığını gösterebilir. 

 

Şekil 5. Çalışma alanına ait 2010 yılı için günlük ET haritası (mm/gün) 
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4. SONUÇ 

Su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi için tarım arazilerindeki sulama suyu uygulamalarının doğru 

bir biçimde izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük alanlarda bu bilgiye parsel düzeyinde ulaşılması oldukça zor 

olabilir. Fakat uzaktan algılama tekniği sulama suyu uygulamalarını parsel düzeyinde belirleme olanağına sahiptir. 

Çalışma kapsamında NDVI ve ET haritalarından elde edilen verilere 2010 yılının 2007 yılına göre bitkisel 

üretiminde artış olduğu gözlemlenmiştir. İklim verilerinden elde edilen bilgiler 2010 yılında 2007 yılından daha fazla 

yağış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sulama şebekesi bulunmayan 2007 yılında susuz koşularda, yağışa 

dayalı yetiştiricilik yapıldığı, 2010 yılında var olan sulama şebekesi ile sulama sahasının diğer aylarda da sulandığı ve 

buğday vb tahılların yanında sulu koşulda tarla bitkileri de yetiştirildiği tahmin edilebilir. Sulama sahasının dışında 

kalan alanların vejetasyon yoğunluğu ve ET değerlerinin yüksek oluşu, bu alanlarda kaynaktan alınan su ile sulama 

yapıldığı söylenebilir.  

Çalışmada METRIC modeli ile NDVI ve ET haritalamanın parsel alanı 1 ile 22 da arasında değişen böyle bir 

alanda, LANDSAT 5-TM uydusu (konumsal çözünürlüğü 30x30 m olan) ile parsel düzeyinde sulama suyu 

uygulamalarının izlenmesinde kullanabileceği görülmüştür. Fakat parsel alanı 1 da’dan daha küçük olan alanlarda, 

LANDSAT 5-TM uydusundan temin edilen uydu görüntülerinin çözünürlükleri nedeniyle etkin bir sonuç 

alınamamaktadır. Buna ek olarak, bulutluluk termal sensörlere sahip uydulardan elde edilen verilerin azlığına neden 

olmaktadır. Bu da bitki büyüme-gelişme sezonu boyunca ET’nin mevsimsel değişiminin yeterince takip 

edilememesine yol açmaktadır. Bu amaçla uydu görüntülerindeki bulutluluğun giderilmesi için yeni yöntemlerin 

bulunması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
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KEÇİÖREN İLÇESİ PARK–BAHÇE TOPRAKLARININ AĞIR METALLERİNİN 

BELİRLENMESİ

 

Mehmet YILDIZ1  Sevinç ARCAK2 

ÖZET 

Ankara ili Keçiören ilçesindeki park-bahçelerin büyük çoğunluğunun trafiğin yoğun olduğu kavşak ve anayola yakın olması, bu 

alanlarda egsoz dumanı altında çocuk oyun parklarının ve halkın kullanımına sunulan çeşitli spor aktivitelerin yapılması, bazı sağlık sorunlarınıda 

beraberinde getirmektedir. Araştırmada park-bahçe topraklarındaki ağır metal birikimini karşılaştırmak amacıyla kavşak, yol kenarı ve taşıt yoluna 

uzak mahalle aralarındaki iç kesim olmak üzere üç ana başlık adı altında incelenmiştir.  Araştırma sonunda kavşak ve anayola yakın yerlerdeki 

park-bahçe topraklarının(Kanuni Parkı 133 ppm Pb, 3,82 ppm Cd) iç kesimde bulunan park-bahçe topraklarından(C.Yıldız Parkı 14,66 ppm Pb, 1,05 

ppm Cd ) daha yüksek kurşun(Pb) ve kadmiyum(Cd) bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Toprak Kirliliği, Egsoz, Kavşak 

ABSTRACT 

DETERMINATION OF HEAVY METALS OF PARK- GARDEN SOIL KECIOREN 

COUNTRY 

The location of parks and gardens in Ankara provide, Keçiören district to be close to the junctions and main roads where the traffic is 

very dense,varius sport activities that are presented to the use of the public and the children’s play grounds under exhaust smoke are bringing 

some of the health problems with term. In this research, in order to compare the heavy metal accumulation in the park and garden soil, junction, 

roadside and the districts that are far from the roads have been examined in three main titles . As result of this examination, its found that the soil 

of the parks and gardens close to the junctions and main roads (Kanuni Park 133 ppm Pb;  3,82 ppm Cd) are having higher levels of lead (Pb) 

cadmiym (Cd) than the soil far from the roads(C.Yıldız Park 14,66 ppm Pb; 1,05 ppm Cd)  

Key Words: Heavy Metal, Soil Contamination, Exhaust, Junctions 

GİRİŞ  

Yirminci yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışıyla birlikte,tarım ve diğer alandaki sanayi teknolojinin hızla 

gelişmesine paralel olarak toprak kirliliği de artmıştır. Toprak kirliliğinin çevresel etkileri, insan sağlığına ve ekosisteme 

etki etmektedir. Yerleşim alanları, parklar, okullar ve oyun alanları gibi yerlerde insanlar toprak ile direkt temas 

halindedir. Kirletici çeşidi, toprağa temas veya havayı teneffüs ederek ağır metallere maruz kalmaktadır.  

Şehir yaşamında yoğun trafiğin olduğu yelerde çocuk parklarının yapılması şüphesiz çocukların egsoz 

dumanına maruz kalmaları ve bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Güvenli ve sağlıklı bir gelecek için 

tüm toplumun temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Özellikle çocukların sağlıklı gelişmesinde kritik 

bir öneme sahiptir. Bu alanda uluslar arası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Lau ve Wong (1982), Hong-Kong ‘ da çeşitli alanları temsil eden  14 farklı bölgeden karayoluna yakın 

yerlerden topladıkları  toprak örneklerini analiz ederek, karayolu-taşıt emisyonu etkisi ve kirletici emisyonlarla yıllık 

ortalama, günlük trafik arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. 

Majdi ve persson (1989), İsveç’in Vesteras bölgesinden geçen ve günlük trafik yoğunluğu 8500 araç olan E 

18 nolu karayolundan topladıkları bitki ve toprak örneklerinde Pb ve Cd’un yüzey ve derin toprak horizonundaki 

değişimi araştırmıştır. Sonuçta yüzey horizonunda önemli miktarlarda da Pb ve Cd biriktiğini ve mesafe ile ters 

düştüğünü tespit etmişlerdir. Ayrıca yola yakın kesimlerden alınan ölü bitki kökü örneklerinde daha fazla Pb ve Cd 

bulunmuştur. 
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Yaman (1994), Adana-Ceyhan arasında (9427araç /gün)trafik yoğunluğuna sahip karayolu kesitlerinde 

yaptığı çalışmada, yoldan10.m’de toplam kurşunun 123-424 ppm arasında değiştiğini alınabilir kurşunun ise 8-64 

ppm olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Haktanır ve ark.(1996), Ankara-Eskişehir karayolunun 200-121/3 kesim  nolu devlet yolu çevresinde 

yaptıkları çalışmada yoldan; 0,10,40 ve 500m uzaklıktan ve 0-5, 10-15 cm’lik derinlikten aldıkları toprak örneklerinin 

Pb, Cd ve Cu birikimlerinin dağılımını saptamışlardır. Sonuçta; ağır metallerin karayoluna yakın kısımlarda yüksek 

oranda olduğunu 40.m’den sonra hızlı bir azalma görüldüğü ve 500 m uzaklıkta doğal değerlere ulaştığını rapor 

etmişlerdir. 

Lagerwerff ve Specht (1970),yaptıkları çalışmada 4 farklı karayolunun mesafelerinden (8,16,32 cm)ve farklı 

derinliklerden (0-5, 5-10 ve 10-15 cm) aldıkları toprak örnekleri ve baskın flora örneklerini toplayarak analizini 

yapmışlar ve karayolunun toprak kirliliği üzerindeki etkisini trafik yoğunluğu, mesafe ve derinliğe göre 

değerlendirmişlerdir. 

Yaramaz ve Tuncer (1987), İzmir ve çevre karayollarındaki taşıtlardan kaynaklanan Pb ve Cd’nin yer 

solucanının (Lumbricus terrestris), toprak kirliliğini belirlemede biyolojik bir indikatör olarak değerlendirilebileceğini 

ortaya koymuşlardır. Ayrıca topraktaki Pb ve Cd miktarlarının mevsimsel değişikliklerden etkilendiğini belirtmişlerdir. 

Leonzio ve Pisani (1987), İtalya’nın Siene yerleşim bölgesinde yanından geçen ve (Temmuz 1994’te trafiğe 

açılan) günlük 20.000 araç yoğunluğuna sahip karayolunun çevre topraklarında meydana getirdiği Pb kirliliği 

etkisinin toprak, bitki ve hayvan örnekleri üzerinde yaptığı çalışma ile ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacılar 

kirleticilerin etkisi ile ilgili bilgisayar ortamında modelleme üzerinde çalışmalar ve formüller geliştirmişlerdir. 

Arcak ve ark. (1996), karayolundan kaynaklanan kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) gibi ağır metallerin, karayolu 

civarındaki topraklardaki üreaz enziminde önemli derecede negatif etkiye neden olduğunu bulmuşlardır. 

Roth (1993), taşıtlardan kaynaklanan Pb emisyonun toprakta yaşayan ve organik madde talebi fazla olan 

türlerin daha fazla Pb akümüle ettiğini belirtmiştir. 

Kratz ve Bieltz, (1989), Berlin yakınındaki kapalı bir ormanlıktan geçen karayolunun farklı bitkiler ve toprak 

kirliliği üzerine yaptıkları çalışmada vişne ağacının Cd ve Pb içeriğinin düşük olduğunu ve buna paralel olarak diğer 

ağaç türlerine göre daha hızlı çürüdüğünü rapor etmişlerdir. 

Albosel ve Cottonie (1983), Belçika’nın önemli endüstriyel bölgesi karayolunda toprak ve bitki örneklerinin 

Pb, Zn, Mn ve Cu miktarlarının farklı olduğunu ortaya koymuşlardır. Özellikle yola yakın toprakların  Pb-Zn içeriğinin 

artırdığını belirtmişlerdir. 

İvonin ve ark. (1991), karayolu çevresinde oluşturulan çalı-akçaağaç karışımı koruma bandının,taşıt 

emisyonlarını civara yayılmasını önemli derecede azalttığını ortaya koymuşlardır. Koruma bandının olduğu 

topraklarda olmayanlara göre çok düşük miktarda, Pb, Cu, Zn, Ni, Mn ve Cd bulunmuştur. 

Yalçın ve Sevinç (1992), 1990 yılında trafiğe açılan Kınalı- Sakarya otoyolunun Sapanca Gölü 

kenarından(sıfır noktasından) geçen 5 km’lik bölümünde ortaya çıkan yol yüzeyi drenaj sularının herhangi bir arıtma 

yapılmadan göle deşarj edildiğini, sonuçta bu suların göl suyunun;Pb, Zn, N ve P açısından zengin olduğunu, Cd 

açısından ise bir sorun olmadığını rapor etmişlerdir. 

1. Ağır  Metaller 

Ağır metaller yerkabuğunda doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Ağır metaller biyo birikime eğilimli 

olduklarından tehlikelidirler. Endüstrinin gelişimi ile çeşitli baca ve egsoz emisyonları atmosfere atılarak hava ve su 

kirliliği ile birlikte toprak kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Ağır metal partikülleri veya endüstriyel atıklarla kirlenmiş 

topraklarda oynayan çocuklar, bu topraklarda cilt temasıyla, havadaki partikülleri solunumla veya yetiştirilen 

bitkilerin yenilmesiyle ağır metallere maruz kalınmaktadır. (WHO,1996) 

1.a. Kadmiyum(Cd) 

Kadmiyum gümüş beyazı renginde bir metaldir. Havada hızla kadmiyum okside dönüşür. Havadaki 

kadmiyum konsantrasyonu 1ppm limitini aşması durumunda akut etkileri görmek mümkündür. Kadmiyumun 

vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman içinde gözlenir. 

Kentsel ve endüstriyel bölgelerde havadaki kadmiyum miktarının   10-20 ng/m3 aşılmamasını tavsiye 

edilmektedir.(WHO,1996) 

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak kadmiyum yıllık doğaya yayınım miktarı 4,000-13,000 ton dur. İnsan 

yaşamını etkileyen önemli kadmiyumun kaynakları; sigara dumanı, fosil Yakıtlar, suni gübreler ve baca 

gazlarıdır.(http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/phs5.html) 
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1.b. Kurşun(Pb) 

Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik 

bileşiklerinin yakıt maddesi olarak katılması nedeni ile egsoz da partükül madde şeklinde atılmaktadır. Kent 

havasındaki kurşun konsantrasyonun 0,5-1µg/m3 aşılmamasını tavsiye edilmektedir.(WHO,1996) 

Kurşun insan faaliyetleri ile ekolojik sisteme en fazla zarar veren ilk metaldir. Araba kullanımı ile yılda 

600,000 ton kurşun atmosfere atılmaktadır.(Druffs ve ark,1996). İnsan sağlığını etkileyen kurşun kaynakları başlıca; 

egsoz dumanı ,endüstriyel baca gazları, endüstriyel atıklardır. (http://www.msceast.org/hms/resfield.html) 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Ankara ili Keçiören ilçesindeki çocuk parklarından alınmıştır. Keçiören 

belediyesine bağlı 355 tane çocuk park-bahçesi bulunmaktadır. Bunlardan 30 tanesinde alınan toprak örneklerinde 

Pb ve Cd analizleri ve toprağın bazı fiziksel-kimyasal analizleri yapılmıştır. Araştırmada; park-bahçe topraklarındaki Pb 

ve Cd kirliliğini karşılaştırmak amacıyla  kavşak, yol kenarı ve iç kesim olmak üzere üç ana grupta çocuk park-

bahçeleri araştırılmıştır. Örnekler 0-15 cm derinlikten alınmıştır. Aşağıda toprak örneklerinin alındığı parkların 

mahalleleri gösterilmiştir.   

Örnekleme Noktaları 

1. Kavşakta Yapılan Parklar;  

Trafiğin yoğun olduğu, genellikle iki ana yolun kesiştiği alanda yapılan parklardır. 

2. Yol Kenarında Yapılan Parklar; 

Trafiğin yoğun olduğu ana yol kenarında yapılan parklardır. 

3. İç Kesim’de Yapılan Parklar; Anayoldan uzak ve genellikle mahalle aralarında yapılan parklardır. 

Toprak Örneklerin Alınması ve Analize Hazırlanması 

Araştırmada kullanılan toprak örnekleri; alanları 1500-5000m2 arasında değişen kavşak, yol kenarı ve iç 

kesimlerde bulunan çocuk parklarından alınmıştır.Araştırmada kullanılan toprak örnekleri Jackson(1962) tarafında 

bildirildiği şekilde her bir parktan 0-15 cm derinliklerden örnekleme yapılarak, uygun büyüklükteki,(1500-5000m2) 

parklardan parkın büyüklüğüne göre 6 veya 9 toprak örneği alınmıştır. Parkların yola yakın yerlerinden alınan toprak 

örnekleri A, parkın orta kesiminde alınan örnekler B ve parkların yola uzak arka kesimi C ile belirtilmiştir. Alınan 

örnekler torbalara konularak laboratuara getirilmiştir. Örnekler içlerindeki, bitki parçaları ve çakıllar ayıklandıktan 

sonra temiz kağıtlar üzerinde toprak tablalarında kurutulmaya bırakılmıştır. Havada kurutulmuş toprak örneği 

araştırmada kullanılmak üzere 2mm’lik elekten geçirilip, plastik torbalara konularak saklanmıştır. 

A= Park ve bahçelerin yola en yakın mesafede alınan toprak örneği 

B= Park ve bahçelerin orta noktasında alınan toprak örneği 

C= Park ve bahçelerin yola en uzak arka kesimde alınan toprak örneği  

Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler 

Bu araştırmada kullanılan analiz metotları uygulanırken bütün analizler paralelli yürütülmüş ve 

değerlendirme aşamasında ortalamalar alınmıştır. 

1. ETLİK
2. SUBAYEVLERİ
3. BASINEVLERİ
4. ÇİÇEKLİ
5. KARARGAHTEPE
6. ÇALDIRAN
7. KALABA
8. GÜÇLÜKAYA
9. HASKÖY
10. ŞEVKAT
11. KAMİL OCAK

KEÇİÖREN   İLÇESİ

1 10

4

11

5
6

9

7 8

2
3
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Mekanik Analiz (Bünye): Bouyoucos(1951) tarafından bildirildiği şekilde hidrometre yöntemine göre 

belirlenmiştir. Toprak bünyelerinin belirlenmesinde tekstür üçgeninden (Soil Survey Staff,1951) yararlanılmıştır.  

Kireç(CaCO3): Richards (1954)’e göre Scheibler kalsimetre ile volumetrik olarak saptanmıştır. 

Toprak Reaksiyonu (pH): Richards (1954)’e göre 1:2,5 toprak su süspansiyonunda belirlenmiştir. 

Elektiriksel İletkenlik (EC 25 C0): Saturasyon ekstaktının elektirik akımına karşı direncinin ölçülmesi 

yoluyla(U.S Salinity S Lab. Staff 1954) belirlenmiştir. 

Nem Tayini: U.S Salinity Lab. Staff (1954)’ göre miktarı belli olan toprak örneği 105 C0 de sabit ağırlığa kadar 

kurutma fırınında bekletilerek bulunmuştur. 

Ağır Metal Analizleri: Toplam Kurşun(Pb), Kadmiyum (Cd) analizi; 0,5-1 g toprak örneği 100 ml lik pyrex 

erlenmayerlere tartılmış ve üzerine 20ml kral suyu(1:3 HNO3 : HCl) ilave edilerek bir gece bekletilerek hotplate 

üzerinde yakma işlemi yapıldıktan sonra oda sıcaklığına soğutmaya bırakılmış ve whatman No:42 filtre kağıdından 

süzülerek 50 ml ye saf su ile tamamlanmıştır. Kurşun ve kadmiyum ölçümleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre 

(AAS)’de belirlenmiştir. 

Park Topraklarının Genel Özellikleri 

Örneklerin alınmış olduğu topraklar; aridisol toprak grubuna girmektedir. Toprak renkleri genellikle gri, 

kahverengi, açık kahverengi yapıdadır. Orta derecede kireçli, kumlu, killi ve kumlu killi tın tekstürlü sınıfındadır.Toprak 

reaksiyonları orta derecede alkali özellik göstermekte (pH:7,03-8,01) dir.  Fiziksel ve kimyasal parçalanmaya  

dayanıklı toprak oluşumu çok yavaştır. Park-bahçe topraklarının topoğrafik yapısı, eğimleri çok farklı olduğundan bazı 

aynı alanda farklı toprak sonuçları bulunmuştur. 

Sulamanın fazla olduğu park-bahçelerde kireç miktarı az veya orta derecede(Malazgirt parkı; 2a,3b) 

birikimin olduğu, çukur yerlerde (Hulusi Sayın-1; 1a,3b, Ziyaül-Hak; 2a,2b) yüksek kireç miktarı bulunmuştur.  

Örneklerin elektriksel iletkenliği (EC); yıkanmanın fazla olduğu yerlerde EC düşük bulunmuş, birikim, 

gübreleme yada yıkanmanın çok az olduğu  park-bahçe topraklarında  az tuzlu bulunmuştur. 

30 park-bahçeden alınan 238 toprak örneklerinin tekstür dağılımı homojenlik göstermemektedir, kumlu kil 

ile tın arasında değişebilmektedir. Örneklerin; %4,2’si Kumlu-tın (SL), %3.5’ i Siltli-tın (SiL), %32’si Tın (L), %34’ü Kumlu-

killi-tın (SCL), %25’i Killi-tın(CL) dır. 

İç kesimde bulunan park-bahçe topraklarının genellikle tekstürü kumlu-killi tın (SCL),    pH ları 7,03 ile 8,01 

arasında değişmektedir. Elektriksel iletkenliği 218-1996 µs/cm arasındadır. % kireç en yüksek 22,72 ile çamlık 

parkında saptanmıştır. 

Park-Bahçe Topraklarının Ağır Metal Analizi  

Çizelge 1. Kavşak Park-Bahçe Topraklarının Ağır Metal Analizi  

PARKLAR   TEKSTÜR SINIFI AĞIR METALLER 

KAVŞAK ÖRNEKLER p H EC (µs/cm) % KİREÇ %KUM %KİL %SİLT   Cd (ppm) Pb (ppm) 

Y.S.SELİM A 7,49 961 6,75 51,01 25,35 23,61 SL 3,13 56,79 

  B 7,41 1361 6,78 54,04 22,33 22,93 SL 2,84 45,76 

  C 7,37 1154 6,59 49,89 26,60 23,51 SCL 3,16 43,43 

KANUNİ A 7,54 739 8,89 50,76 23,29 25,60 SL 3,82 133,71 

  B 7,49 1083 10,18 48,22 27,49 24,44 CL 3,41 68,18 

  C 7,63 1038 10,01 50,11 27,20 22,77 SCL 2,63 51,89 

MALAZGİRT A 7,65 973 11,18 42,75 28,51 28,72 CL 3,71 98,74 

  B 7,71 614 4,17 45,45 28,12 26,09 CL 3,10 68,62 

  C 7,77 805 6,53 46,54 30,74 22,70 SCL 3,72 45,53 

B.MANÇO A 7,58 588 9,41 49,11 24,93 26,05 L 3,64 58,18 

  B 7,62 688 5,49 53,33 27,60 19,17 SCL 3,53 51,48 

  C 7,88 382 5,04 24,10 27,43 48,59 CL 2,43 42,7 

İ.ALTINTAŞ A 7,72 1436 10,70 48,53 24,09 27,66 SCL 3,70 65,44 

  B 7,63 2722 11,79 50,82 21,83 27,48 L 3,51 57,58 

  C 7,59 2145 9,81 41,90 27,25 31,09 CL 2,23 43,97 

E.ELÇİBEY A 7,79 1900 10,72 45,34 29,54 25,34 CL 3,80 71,15 

  B 7,88 1198 11,79 49,73 28,33 22,02 SCL 2,42 44,43 

  C 7,75 1839 9,84 42,41 30,28 27,18 SCL 1,84 39,45 

C.BARAN A 7,67 890 10,72 44,23 25,82 30,09 L 3,71 69,35 

  B 7,67 1009 9,39 41,19 31,51 27,38 CL 2,43 63,9 

  C 7,59 580 6,32 42,43 28,48 29,16 CL 2,19 44,73 

F.S.MEHMET A 7,81 1267 5,54 35,14 27,90 37,05 SİL 3,64 75,84 

  B 7,51 3522 6,14 35,54 24,3 38,84 L 2,73 44,76 

  C 7,8 3593 6,86 26,76 23,47 49,77 L 1,99 24,51 

E.BİTLİS A 7,65 862 12,18 46,09 24,81 29,27 SCL 3,45 107,5 

  B 7,79 840 13,87 51,32 23,90 24,82 SCL 3,01 88,98 

  C 7,72 753 27,65 49,85 22,13 27,89 SCL 2,73 65,36 

H.NANECİ A 7,55 673 6,72 49,34 27,86 23,44 CL 3,76 96,29 

  B 7,64 719 8,07 55,49 24,24 19,35 SCL 2,62 55,92 

  C 7,6 805 6,43 60,39 26,50 13,15 SCL 2,09 51,28 
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Otoyol kenarı alanlarda trafikten kaynaklanan ağır metal birikimi trafik yoğunluğu ile 

artmaktadır(Wardet.,1977).Kadmiyum değişimi yola uzaklık mesafesine göre farklılık göstermektedir. Y.S. Selim 

parkının arka bölümünde yol geçtiğinden C noktasındaki kadmiyum miktarı yüksek bulunmuştur. 

Kavşak park-bahçe topraklarında yüksek miktarda kurşun ve kadmiyum bulunmasına karşın homojen bir 

dağılım ğöstermemektedir. Kavşak park-bahçelerde yeşil alanların yol kenarında ağaç bulunmasından dolayı  

ağaçların filtre edici etkisi bulunmaktadır. 

Çizelge 2 Yol Kenarı Park-Bahçe Topraklarının Ağır Metal Analizi 

PARKLAR   TEKSTÜR SINIFI AĞIR METALLER 

YOL KENARI ÖRNEKLER p H EC       (µs/cm )  % KİREÇ %KUM %KİL %SİLT   Cd (ppm) Pb (ppm) 

ATATÜRK P. A 7,77 1328 11,26 48,86 26,55 24,59 L 3,11 78,13 

  B 7,88 1496 8,89 41,44 27,10 31,46 SCL 3,01 42,65 

  C 7,85 1174 8,83 45,11 25,63 29,26 SCL 2,91 39,73 

K.KÖKSAL A 7,64 684 8,06 36,35 26,04 37,61 L 2,45 38,12 

  B 7,75 931 7,49 29,71 28,04 42,25 L 3,20 33,60 

  C 7,48 764 10,86 38,41 26,82 34,77 SCL 2,45 28,85 

EMİR TİMUR A 7,70 882 9,76 42,99 29,17 27,84 CL 3,43 63,19 

  B 7,70 929 10,84 44,84 29,97 25,20 CL 3,03 47,08 

  C 7,60 1051 11,55 44,71 20,12 35,17 SCL 2,96 48,96 

G.SEVGİ A 7,65 914 9,14 31,59 27,06 41,35 CL 3,24 50,98 

  B 7,73 950 8,31 30,22 25,54 44,24 L 3,37 44,94 

  C 7,76 977 8,67 27,17 25,58 47,25 L 2,05 35,85 

CEM BUL A 7,36 943 7,46 40,07 27,16 32,77 SCL 3,19 51,01 

  B 7,37 1386 8,62 39,61 24,58 35,81 L 3,20 48,82 

  C 7,17 1038 8,81 45,96 24,54 29,51 CL 2,35 44,99 

H.SAYIN-1 A 7,65 995 14,27 31,89 27,53 40,58 CL 3,45 54,86 

  B 7,58 1361 7,12 36,95 22,83 40,22 L 2,82 48,99 

  C 7,51 1313 8,78 42,00 20,33 37,68 L 1,79 46,45 

ZİYAÜL HAK A 7,69 831 24,25 47,57 19,49 32,94 L 3,44 65,06 

  B 7,54 722 8,52 37,96 28,11 33,93 CL 2,65 33,13 

  C 7,56 895 4,85 49,10 26,07 24,83 SCL 2,24 28,10 

F.ÇAKMAK A 7,61 957 12,15 38,81 20,43 40,76 L 3,38 60,64 

  B 7,69 669 12,18 35,87 23,64 40,49 L 2,03 58,32 

  C 7,50 566 10,01 24,48 13,44 28,75 L 1,76 42,11 

A.ÖNDER A 7,72 1575 8,72 37,00 28,57 34,43 CL 3,26 55,19 

  B 7,67 1476 8,22 41,63 26,23 32,14 CL 2,95 46,12 

  C 7,72 1956 10,20 42,77 26,77 30,46 L 2,52 36,19 

T.ALTINTAŞ A 7,75 672 11,57 49,10 20,53 30,37 L 3,43 71,90 

  B 7,77 691 11,05 53,19 20,56 26,25 SCL 2,43 62,25 

  C 7,70 677 16,14 53,03 19,63 27,34 SL 2,09 43,06 

Yol kenarı park-bahçelerin büyük çoğunluğunun parkın arka kesiminde yol olması nedeni ile   A,B ve C 

örnekleme noktalarındaki kurşun ve kadmiyum değerleri yakın bulunmuştur 

Toprak örneklerinin toplam kurşun ve kadmiyum miktarları yola olan mesafeye bağlı olarak değişimleri 

görülmektedir. Tüm örneklemelerde 0-15cm den alınan topraklarda kurşun ve kadmiyum değerleri mesafeye bağlı 

olarak azalmaktadır. 
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Çizelge 3. İç Kesim Park-Bahçe Topraklarının Ağır Metal Analizi 

PARKLAR     TEKSTÜR SINIFI AĞIR METALLER 

İÇ KESİM ÖRNEKLER p H EC (µs/cm) % KİREÇ %KUM %KİL %SİLT   Cd ppm) Pb (ppm) 

1.CADDE A 7,74 1199 8,56 50,35 27,71 21,94 SCL 1,91 32,10 

  B 7,73 1214 8,04 45,77 28,13 26,09 SCL 1,35 28,78 

  C 7,81 1705 10,88 47,98 25,95 26,07 SCL 1,43 27,35 

ÇAMLIK A 7,42 1148 15,90 43,00 24,61 32,39 L 1,78 42,21 

  B 7,33 838 15,05 50,72 27,85 21,43 SCL 1,23 35,07 

  C 7,53 809 11,79 44,65 26,91 28,44 SCL 1,12 33,66 

Dr.S.AHMET A 7,47 642 9,47 58,80 23,59 17,61 SCL 2,24 37,50 

  B 7,39 618 6,19 50,31 27,89 21,79 SCL 2,14 34,35 

  C 7,39 833 3,67 49,91 32,30 17,79 SCL 1,75 33,24 

H.B.ELMAS A 7,68 724 10,46 33,09 25,80 41,11 L 2,52 41,66 

  B 7,34 877 10,79 45,20 28,09 26,71 CL 1,99 26,78 

  C 7,50 426 8,41 48,48 17,70 16,65 L 1,13 16,50 

SÖĞÜTLÜ A 7,53 766 9,68 53,65 18,24 28,12 SL 2,97 36,66 

  B 7,72 1008 10,18 42,89 26,39 30,72 SCL 2,26 35,66 

  C 7,54 671 6,07 33,59 24,60 16,68 L 2,66 16,83 

M.ALPTEKİN A 7,78 703 11,16 43,30 21,99 34,71 L 2,56 34,74 

  B 7,79 646 8,85 45,15 24,22 30,63 L 1,95 23,81 

  C 7,69 461 9,14 39,42 24,24 36,34  1,72 24,86 

C.YILDIZ A 7,41 735 9,23 45,43 29,31 25,27 CL 1,67 28,06 

  B 7,59 593 9,14 44,09 25,83 30,08 CL 1,24 18,09 

  C 7,63 494 9,37 40,67 25,81 33,52 L 1,05 14,66 

H.SAYIN A 7,86 722 9,10 32,95 26,68 40,37 CL 2,33 29,53 

  B 7,79 736 9,34 37,37 26,97 35,66 CL 1,28 25,90 

  C 7,86 663 8,02 30,36 24,45 45,19 L 1,63 22,89 

M.ALTIPARMAK A 7,64 572 5,85 40,73 25,48 33,79 L 1,84 42,04 

  B 7,50 401 3,24 39,26 25,01 35,73 SCL 1,74 34,43 

  C 7,60 558 4,54 44,66 24,74 30,60 L 1,14 28,83 

FİGAN A 7,90 552 10,13 54,64 23,58 21,78 SCL 2,46 50,33 

  B 7,36 790 14,97 49,22 26,37 24,40 SCL 2,07 44,94 

  C 7,71 935 17,55 57,41 25,72 16,88 SCL 2,63 41,94 

İç kesim park-bahçe topraklarının kurşun ve kadmiyum değerleri, kavşak park-bahçe topraklarına ğöre 

düşük olmasına karşın, doğal değerlere ğöre yüksek bulunmuştur. İç kesim park-bahçelerin Cd ve Pb miktarının 

yüksek olması, örnek alınan parkların otopark olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

Yola olan mesafenin azalmasıyla birlikte kavşak ve yol kenarı park-bahçe topraklardaki ölçülen kadmiyum 

ve kurşun değerleri ile iç kesimdeki park-bahçe topraklarındaki kurşun ve kadmiyum miktarına göre daha düşük 

bulunması ,motorlu taşıtlar tarafından önemli düzeyde kirliliği ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar Chow(1970),Shakour 

ve ark.(1984),Gorcia-Miragaya(1984) ve yassoğlu ve ark. (1987)’bulgularına benzerlik göstermektedir.    

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda kavşak ve yol kenarı park-bahçe topraklarında Pb ve Cd miktarları, iç 

kesimdeki park-bahçe topraklarındaki Pb ve Cd miktarına göre daha yüksek değerler bulunmuştur. Park-bahçe 

topraklarında toprak reaksiyonu (pH 7-8) hafif alkali olmasıyla, ağır metallerin hareketliliğini sınırlamaktadır. 

Araştırmada değerlendirmeye alınan park-bahçe toprak örneklerinin Pb değerleri toprak kirlilik kontrol 

yönetmeliği toprak  pH değerleriyle karşılaştırıldığında (pH>6 olduğunda Pb limit değeri 300 mg/kg FKT) limit 

değerlerini aşmadığı saptanmıştır. Ancak park-bahçe topraklarında Cd için bulunan değerinin Toprak Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği değerlerinin üstünde olduğu belirlenmiştir. (TKKY; Cd  için limit değer pH>6 : 3mg/kg FKT). Özellikle 

kavşakta bulunan kanuni parkının Cd değeri 3,82 ppm bulunmuştur. Bu değer Toprak KirlilikKontrol Yönetmeliği 

değerinin üstünde saptanmıştır. Genelde 10 kavşak park-bahçe topraklarının Cd değeri 3 mg/kg’ ın üzerinde 

saptanmıştır. 

Kuşunun yer kabuğundaki doğal değeri; 14ppm, kadmiyum  yerkabuğundaki doğal değeri; 0,11 ppm 

olduğunu düşünülürse, park-bahçe topraklarında zaman içerisinde ağır metal birikiminin olduğu görülmektedir. 

Park-bahçe gibi oyun alanları yapılırken; her yaştaki bireylere uygun, her yönden güvenliği sağlanmış, 

trafiğin yoğun olmadığı, egsoz dumanından uzak yerler seçilmelidir. Taşıtlarda kurşun içerikli yakıt kullanımı 

yasaklanmalı. Taşıt lastiklerinin aşınmaması için yol düzenlemeleri yapılmalı, yol kenarı peyzaj düzenlemelerinde 

filtre etkisi yüksek,  dayanıklı ağaç ve çalı bitkileri ile perdelemeler yapılarak geri plan alanın korunması yapılmalıdır. 
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ÇÖLLEŞME; NEDENLERİ, BELİRLENMESİ VE İZLENMESİ 

Nurhan MUTLU1  Hikmet GÜNAL2  Nurullah ACİR2 

ÖZET 

İklim salınımları, artan gıda ve giyinme gereksinimini karşılayabilmek için yapılan yoğun tarımsal faaliyetler, barınma ve endüstrileşme 

için yapılan arazi işgalleri neticesinde kurak ve yarı-kurak bölgelerde biyolojik üretkenliğin hemen hemen geri dönüşümsüz olarak yitirilmesine 

neden olan arazi bozulması olayı çölleşme olarak tanımlanmaktadır. Çölleşmeden önceki aşama olarak kabul edilen arazi bozulması ise farklı 

işlemler neticesinde arazinin üretme potansiyelinde meydana gelen azalmayı tanımlamak için kullanılmaktadır. Arazinin biyolojik üretkenliğinin 

azalması ve kaybolmasının yanında arazideki toprak ve suyun azalması/kaybı da çölleşme olarak bilinmektedir. İklimin olumsuz etkisi ile kurak ve 

yarı kurak bölgeler de aşırı toprak işleme, meraların kapasitelerinin üzerinde otlatılması, tarım alanlarının tarım dışı amaçlar için kullanımı gibi insan 

faaliyetleri sonucu arazi bozulmaları meydana gelmektedir. Zamanında gerekli önlemler alınmadığı takdirde, toprak üretme fonksiyonunu yerine 

getirmez ve düzeltilmesi hemen hemen mümkün olmayan çölleşme sorunu ortaya çıkar. Üretkenliğini yitirmeye başlayan arazilerin eski hallerine 

getirme çabaları ise onlarca hatta yüzlerce yıl sürebilmektedir. Dünya genelinde her yıl ortalama 5 ile 10 milyon ha tarım arazinin üretkenliğini 

kaybettiği rapor edilmektedir. Çölleşme ve kuraklık yeryüzünde 4 milyar ha'dan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1.2 milyar nüfusun yaşamını 

doğrudan tehdit etmektedir. Bu sorunla mücadelede çölleşmeyi etkileyen faktörler ve bunları ortaya koyan indikatörlerin belirlenmesi ve 

izlenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Türkiye'de tarım arazilerin % 89’unun hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon ve bunun sonucunda 

çölleşme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Bu derlemede; artan nüfusun beslenmesi için gerekli ürünlerin yetişme ortamı olan 

toprakların bozulması ve nihayetinde çölleşmesine neden olan doğal ve insan kaynaklı faktörler ele alınacak, sorunun belirlenmesi ve 

izlenmesinde kullanılan yöntemler tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çölleşme, Arazi/Toprak Bozulması, Gıda Güvenliği, Kuraklık 

DESERTIFICATION; CAUSES, ASSESSMENT AND MONITORING 

ABSTRACT  

Desertification is the loss of biological productivity and is known as land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas 

resulting from various factors, including climatic fluctuations, intensive agricultural activities to met increased food and fiber need, land invasions 

for habitat industry. Land degradation implies the reduction of the resource potential of the landscape through different processes. Not only loss 

of biological productivity but also losses of soil or water are also caused to the reductions of resource potential of the landscape and accordingly 

desertification. Land degradation increases with anthropogenic factors such as excessive tillage, over grazing of pastures, non-agricultural uses of 

agricultural land along with negative effects of climate in arid and semi-arid regions. If the necessary measures are not taken in a timely manner, 

soils can't pursue the productivity function and desertification problem which may not be easily corrected can appear. The efforts on mitigation of 

desertification process and reclamation of desertified fields have been continuing for years. Five to ten million ha agricultural land in the world is 

reported losing the productivity functions due to the land degradation. Desertification directly threats more than 4 billion ha land and 1.2 billion 

people living in 110 different countries of the world. The assessment of factors affecting the desertification and indicators are needed to monitor 

and overcome the problem. The 89% of agricultural lands in Turkey are faced to slight, moderate, severe and very severe erosion, and thus are 

being faced to desertification. In this review; land degradation factors causing the desertification will be reviewed and methods used to determine 

and monitor the desertification will be evaluated. 

Keywords: Desertification, land/soil degradation, food safety, drought 

GİRİŞ 

Kuraklık, arazi bozulması ve çölleşme birçok ülkede tarım arazilerinin üretkenliğini dolayısı ile tarımsal 

üretimi tehdit ettiğinden bunlar ile mücadele her ülke için öncelikli konular arasına girmiştir (UNCCD, 2002). 

Arazilerin çölleşmesi ile birlikte, tarım arazileri insanı, kültür hayvanlarını, yaban hayatını biyolojik ve ekonomik olarak 

yeteri kadar destekleyemeyecek duruma gelmektedir (Reynolds and Stafford Smith, 2002).  

Çölleşme ile ilgili en ciddi çalışmaların başladığı 1970'li yıllarda BM’ler tarafından uluslararası düzeyde ilk 

adımlar atılmıştır. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren artan nüfus ile beraber arazi kullanımındaki yanlışlıklar, yoksulluk 

ve ekonomik zararlar çölleşmenin giderek yaygınlaşmasına sebep olduğuna dair raporlar yayınlanmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda 1992 senesinde çölleşme ile mücadelede çözüm üretebilecek yaklaşımların belirlenmesi ve bulunan 

çözümlerin desteklenmesi için uluslararası toplumun dahil olduğu bir komitenin kurulmasına karar verilmiştir. Bu 

kapsamda, kurak alanlarda çölleşme tehlikesi altındaki ülkelerde yoksulluk, kuraklık ve gıda güvensizliğini dikkate 

alarak “Çölleşme ile Mücadele Konseyini (UNCCD)” oluşturulmuştur (United Nations, 1994). Çölleşme ile mücadele 

sözleşmesi, ilk defa 1994 yılında 192 ülkenin imzası ile kabul edilmiş ve yayınlanmıştır ve 2009 yılı itibariyle 193 ülke 
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taraf olmuştur. Ülkemiz, 1998 tarihi itibarıyla "Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi"ne (UNCCD) 

resmen taraf olmuştur (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005).  

Çölleşme ve arazi bozulması kısmen veya tamamen toprakların verimsizleşmesi ile sonuçlansa da eş 

anlamlı değildirler (Balba, 1995).  UNCCD BM arazi bozulmasını; biyolojik ve ekonomik üretkenliğin, toprak, bitki 

örtüsü ve diğer canlıların yer aldığı karasal ekosistemlerin biyo çeşitliliğinin ve bu karasal ekosistemler içerisinde süre 

giden ekolojik, biyo-jeokimyasal ve hidrolojik işlemlerin azalması olarak tanımlamaktadır (United Nations, 1994). 

Çölleşmeyi ise iklimdeki değişmeler ve insan aktivitelerini de içerisine alan çeşitli faktörlerin etkisi ile kurak, yarı kurak 

ve yarı-yağışlı alanlarda görülen arazi bozulmasının uç noktası şeklinde tanımlamıştır (UNCCD, 1994). Stafford Smith 

and Reynolds (2002), toprak erozyonu gibi arazi bozulmalarının, arazi bozulmasından direk etkilenen insanların 

sosyo-ekonomik aktiviteleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenden dolayıdır ki, çölleşmenin dağılımını ve 

zaman içerisindeki değişimini incelemek bilim adamları için önemli bir konu haline gelmiştir.  

Çölleşmenin önlenmesi, arazi bozulmasına neden olan, izlenmesi kolay fiziksel, biyolojik, sosyo-ekonomik 

göstergelerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu derlemede, toprakların bozulması ve çölleşmesine neden olan doğal 

ve insan kaynaklı faktörler ele alınarak, sorunun belirlenmesi ve izlenmesinde kullanılan yöntemler tartışılacaktır. 

Toprakların Bozulması ve Çölleşmesine Neden Olan Doğal ve İnsan Kaynaklı Faktörler 

Kurak alanlarda çölleşme, su ve rüzgârdan dolayı yüzey toprağının yer değiştirmesine neden olan toprak 

erozyonu ve sedimentasyonu, toprak sıkışması, kumulların ve oyuntuların oluşumunu içermektedir. Bununla birlikte, 

doğal olarak gerçekleşen yangınlardaki düzensizlik, sistemden besin elementi kaybının artması gibi biyo-jeokimyasal 

döngünün bozulması olayları da kurak bölgelerde arazi bozulması dolayısı ile çölleşmenin nedenleri arasında 

sayılmaktadır. Ekonomik olarak değeri olmayan ve hayvanlar tarafından da yem olarak tercih edilmeyen bitki 

çeşitlerinin baskın hale gelmesi ile çok yıllık doğal bitki örtüsü ve ilişkili birçok mikrobiyal ve hayvan popülasyonu da 

çölleşme ile birlikte azalmaktadır. 

Çölleşme oldukça dinamik bir işlemdir ve hem biyo-fiziksel hem de sosyo-ekonomik faktörleri içermektedir 

(Reynolds and Stafford Smith, 2002). Bununla birlikte, biyo-fiziksel sistemde belirtiler yeterince görülmeden bir 

arazinin çölleştiğinden de bahsetmek mümkün değildir (Prince, 2002). Toplumda toprağın/arazinin bozulumu yerine 

çölleşme kelimesinin kullanılmasının nedeni çölleşme kavramının ürkütücü ve kalıcı bir imaj yaratmasından 

kaynaklanmaktadır. Bilimsel olarak çölleşme: “kutup ve kutup altı bölgeler dışında kalan ve yıllık yağışın, potansiyel 

evapotraspirasyona oranının 0,05 ile 0,65 arasında değiştiği yöreleri kapsayan kurak, yarı kurak ve kurak alt nemli 

alanlarda iklim değişiklikleri, anızın yakılması, arazilerin çoraklaştırılması, organik ve inorganik atıklarla taşınan toksin 

elementlerin birikimi, radyoaktif bulaşmalar, aşırı gübre kullanımı, yanlış sürüm teknikleri ile toprakların sıkışması, 

yüzeyde kabuk oluşumu, ormansızlaşma, yanlış mera yönetimi, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı gibi birçok yanlış 

eylemler ile insan aktivitelerinin de dahil olduğu çeşitli etmenlerin sonucunda ortaya çıkan ‘arazi/toprak 

bozunumudur’” (Cangir ve Boyraz, 2008).  

Dünya topraklarının 1/3'ünden daha fazlası yarı nemli, yarı kurak ve kurak iklim bölgelerine aittir. Bu 

bölgelerde yer alan arazilerdeki çölleşme süreci özellikle son 20 yılda daha da artmıştır. Türkiye’de ise başta orta 

Anadolu bölgesi olmak üzere çölleşmeye fazla duyarlı olduğu bilinmektedir ve arazilerimizin yaklaşık % 87,2’si 

çölleşme sorunuyla karşı karşıyadır ( Cangir ve ark., 2010). 

Toprağın önemli fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ilişkili olan fonksiyonlarında meydana gelen 

azalma veya bu fonksiyonların tamamen yitirilmesi, arazi bozulmasının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. 

Toprak sıkışması, laterizasyon, su erozyonu ve rüzgâr erozyonu gibi doğal fiziksel, verimsizleşme, çoraklaşma, 

asitleşme, toksik bileşenlerin oluşması ve artması gibi kimyasal ve organik maddenin azalması, mikro-makro faunanın 

azalması gibi biyolojik faktörler çölleşmeye neden olan önemli doğal etmenlerdir. İnsanlardan kaynaklanan faktörler 

ise tarım ve orman arazilerinin amaç dışı kullanılması, ormanların yerleşim ve tarım amaçlı tahribi ile ortaya çıkan 

ormansızlaşma, toprak analizlerine bakılmaksızın yapılan kimi zaman aşırı kimi zaman yetersiz gübreleme, oldukça 

fazla su kullanımı ile yapılan sulama, meraların yanlış, düzensiz, kontrolsüz ve ağır biçimde kullanılması şeklinde 

özetlenebilir. Sulu tarım arazilerindeki bozulma çoğunlukla toprağın tuzlulaşmasına ve kimyasalların birikmesine 

neden olan taban suyu seviyesinin yükselmesi ile ilişkilidir (Kassas, 1995). 

Genellikle ihmal edilen ancak günümüzde birçok araştırmacının üzerinde daha fazla yoğunlaştığı, sosyo-

ekonomik faktörler çölleşmeye neden olan en temel faktörler olarak kabul edilmektedir. Kaynakların sürdürülebilir 

kullanımına fırsat vermeyen politikalar ve yeterli altyapının bulmaması arazi bozulmasına önemli düzeyde katkı 

yapmaktadır. Tarımsal üretim nasıl yapıldığına bağlı olarak arazi bozulmasına pozitif veya negatif katkı yapmaktadır. 

İşte bu noktada tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerde yer alan lokal enstitüler, üreticilerin kaynakları akılcı ve üretken 

kullanmalarına katkı sağlayarak onların bilinç düzeyini arttırarak çölleşmenin önlenmesine katkı sağlayabilirler. 

Devletlerin geleneksel tarım yerine modern tarım tekniklerinin kullanımına olan teşvikleri arttırmaları da arazilerin 

korunması ve iyileştirilmesine olumlu yansıyacaktır. Yanlış verilen kararlar, su kıtlığına, yer altı sularının azalmasına, 

toprak erozyonuna ve tuzlanma gibi bozucu etiklere neden olmaktadır Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar, göç 
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ve eğitimsizlik önemli sosyo-ekonomik nedenler arasında sayılmaktadır (Desire, 2005;Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2005).  

Su ve rüzgâr erozyonu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin azalması uzun dönemde 

bozulumu etkileyen faktörlerdir. Bu sürecin yanı sıra, toprağın üretkenliğini azaltan aşırı ekim, aşırı otlatma, 

ormanların tahribatı, uygun olmayan sulama uygulamaları sonucunda toprağın tuzlanması çölleşmenin nedenleri ve 

göstergeleri arasında tartışılmaktadır. Çölleşmenin nedenleri ve göstergeleri uzmanlar tarafından ortaya konulmakla 

birlikte çölleşme risk bölgelerinde yaşayan insanların çölleşme problemine bakışları çölleşmenin azaltılması için 

geliştirilecek politika ve stratejiler açısından önemlidir (Güneş, 2010). 

Çölleşmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi ciddi ve uluslararası standartlara dayanan göstergeler 

içermelidir. Çölleşmeye neden olan faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kabul edilebilecek ve belirlenmesi 

kolay olan göstergeler seçilmelidir. Mevcut göstergeler çölleşmenin belirlenmesi için yeterli olmayabilir fakat 

çölleşme haritalarının hazırlanması için göstergelerin standart hale getirilmesi gerekmektedir (Ma and Hu, 2007). 

Doğal ve insan kaynaklı faktörler arasında devam eden karmaşık ve birbirleri ile ilişkili işlemlerden dolayı, arazilerin 

bozulmaya veya çölleşmeye olan hassasiyetlerini belirlemek oldukça zordur. Bu zorluğuna rağmen, son yirmi yıl 

içerisinde birçok araştırmacı bozulmaya hassas olan toprak özelliklerini belirlemek ve farklı mekânsal ve zamansal 

ölçeklerde bu özellikleri haritalamak için çalışmalar yürütmüşlerdir (Brandt et. al. 2003). 

Çölleşmede Sorunun Belirlenmesi ve İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

Çölleşme, modern bilimin üzerinde durduğu ve yer kürenin yaklaşık %40'ında yaşayan insanları tehdit eden 

dünyanın önemli sosyal problemlerinin nedenlerinden biridir. Çölleşme, iklim koşulları ve insanların etkileri 

sonucunda kurak ve yarı kurak karasal ekosistemlerin bozulması ve nihayetinde yoksullaşmasıdır (Kosmas et. al., 

1999; Veron et. al., 2006). Her ülkenin sosyo-ekonomik yapısına, insan sağlığına ve doğal kaynaklara olumsuz etki 

yapan çölleşmeye karşı mücadele amacıyla, uluslararası işbirliği yapılmıştır (United Nations, 1994). Tarımsal üretim 

açısından bozulma geriye dönüşümü olan ve kontrol edilebilen bir işlem olmasına rağmen çölleşme biyolojik 

potansiyelin tamamen yok olması anlamına geldiğinden dolayı kalıcı ve pratik olarak geri dönüşümü olmayan bir 

durumdur (Basso et. al., 2000).   

Çölleşmenin belirlenmesi ile ilgili faaliyetler son yıllarda çöl sınırlarının yıllık değişiminin belirlenmesinden 

ziyade, yağış kullanım etkinliği gibi ekosistemin fonksiyon göstermesinin indikatörleri üzerine yoğunlaşan pratik 

metotların kullanımına dönüşmüştür. Çölleşme ve arazi bozulması ile ilişkili çelişkili tanımlamalar ve çölleşmenin 

önlenmesi konusunda başarının gecikmesi toplumda şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır (Veron et. al., 2006). 

Çölleşme sürecinin belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarında kullanılan yöntem ve modellerin başarısı; gerekli model 

bileşenlerinin/indikatörlerin (toprak, iklim, bitki örtüsü ve amenajman gibi) uygun bir şekilde depolandığı ve 

güncellenebildiği veri tabanlarının varlığına bağlıdır. Ülkemizde farklı kurumların çalışmalarındaki veriler farklı 

standart ve ölçekte uyguladıkları için araştırmacıların rahatlıkla ulaşabilecekleri ortak bir veri tabanın da 

bulunmadığından etkin bir şekilde yararlanılmamaktadır. Büyük ölçekte çölleşmenin sayısallaştırılıp doğru bir şekilde 

belirlenmesi ve izlenmesi önündeki en önemli engel uygun formatta ve yeterli miktarda veri tabanlarının 

bulunmamasıdır (Wessels et. al., 2004). Çölleşme ve arazi bozulmasının belirlenmesi ve izlenmesine dair yapılacak 

çalışmalarda, coğrafi bilgi sistemi tabanlı kullanımı kolay ve anlaşılabilir modeller kullanılmalı, iklim, bitki örtüsü, 

toprak özellikleri ve amenajmana dair yeni veriler elde edildikçe güncellenebilmeli ve çeşitli disiplinlerden 

akademisyenler ve araştırmacılar ile karar vericiler tarafından interaktif olarak kullanılmalıdır.  

Çölleşme ile mücadele etme arazi bozulmasının önlenmesini ve/veya azaltılmasını, bozulmuş arazilerin 

iyileştirilmesini ve çölleşmiş arazilerin restorasyonunu gerektirir (United Nations, 1994). Pagiola (1999), yeni tarım 

arazilerinin açılmasının arazi bozulmasının etkilerini maskelediğini belirtmiştir. Ancak yayılmanın devam etmesi yeni 

marjinal arazilerin kullanımı ve sorunlar ile karşı karşıya kalması anlamına gelecektir. Bu nedenle, sürdürülebilir 

tarımsal üretim yapabilmek için arazi bozulması ve ilişkili olan riskleri dikkate almak gerekmektedir ve bölgesel olarak 

uygun metotların kullanılması ile başarılı olunabilir (Contador et. al., 2009) 

 En İyi Amenajman Uygulamaları olarak isimlendirilen tarım teknikleri arazinin üretkenliğini sürdürülebilir bir 

şekilde korurken, tarımsal aktivitelerden kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlamayı da amaçlamaktadır 

(Mostaghimi et. al., 1997). Tarım arazileri için sıklıkla kullanılan koruma uygulamaları teraslama, kontör tarım, örtücü 

bitkiler, tampon bölgeleri (şeritler), nehir çitleri, çalı amenajmanı ve toprak yüzeyinde yeterince yeşil bitki ve bitki atığı 

bulundurmak, biyolojik toprak kabuğu, toprak sıkışmasının azaltılması, toprak agregat stabilitesinin temini, yol 

inşaatlarının doğru planlanması ve yapılması, büyük orman yangınlarının azaltılması, hayvan otlatılmasının planlı 

yapılması, çevirme hendekleri, boşaltma kanalları, kuru duvar eşikleri, örme canlı eşik, çalı demetli canlı eşik, kafes tel 

eşik, teraslama, çizgi ot ekimi, örme çit tesisi, çalı demetli teras, taş kordon, malçlama şeklinde amenajmanlar 

sıralanabilir (Ypsilantis, 2011). 

Günümüzde erozyon durumu ve riskini ortaya koyan metodolojiler giderek önem kazanmaktadır. 

Bunlardan birisi Avrupa topluluğu üye ülkelerce uygulanan çölleşme/erozyon derecesini ve arazi kalitesini belirleyen 
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CORINE modeli diğeri biri ise İspanya'nın geliştirdiği uluslar arası teşkilatların katılımı ile pilot havzalarda uygulanan 

ICONA yöntemidir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005). Su erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarının tahmin 

edilmesinde özellikle çizi ve yüzey erozyonu için çok yaygın bir şekilde RUSLE2 yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

metotta dikkate alınmayan oyuntu erozyonu tahmininde ise Amerika Tarım Bakanlığı Sedimentasyon Laboratuarı 

tarafından geliştirilen AnnAGNPS metodu kullanılmaktadır. Akdeniz ülkelerinde çölleşmenin olumsuz etkilerini 

araştırmak ve önlem almak amacıyla 1999 yılında 10 ülkeden ve 31 gruptan oluşan Çevre Programı oluşturmuşlardır. 

Bu program içerisinde MEDALUS (Mediterranean Desertification And Land Use, (Kosmas ve ark., 1999) en büyük 

projeyi oluşturmaktadır. MEDALUS projesinde, Avrupa projesi çerçevesinde iklimsel ve arazi kullanımı sonucu 

çölleşmeyle tehlike altında bulunan hassas alanların belirlenmesi amacıyla ESA indeksi (Environmental Sensitive 

Areas) geliştirilmiştir (Basso et. al., 2000). Bu indeks; toprak kalitesi, iklim, bitki örtüsü ve arazi yönetimi gibi 

parametrelerden oluşmaktadır. Bu parametrelerin bir araya getirilmesi, sorgulanması ve bunların zamana bağlı 

değişimlerini değerlendirmeden doğru kararların verilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) 

teknikleri etkin rolleri bulunmaktadır. 

SONUÇLAR 

Çölleşme olayı insanlığın karşılaştığı ve gelecek nesillerin en temel gereksinimi olan gıdanın güvenliğini 

tehdit eden en önemli sorundur. Türkiye’de ve dünyada doğal kaynakların kullanımında önemli yanlışlıklar 

yapılmakta ve bunun sonucu da doğal kaynaklar geriye dönüşü mümkün olamayacak şekilde kaybedilmektedir 

(Özbek ve ark., 1979). Daha rahat bir hayat geçirebilmek amacı ile kaynaklar üzerine yapılan yoğun baskılar çeşitli 

çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde giderek artan kentsel nüfusun daha da artacağı Dünya’da 

1/2 oranında olan kentsel nüfusun ise 2/3 oranına yükselmesi, sanayileşme ve olağan ekonomik gelişmenin bir 

sonucu olarak bunlar için gerekli alanların tarım topraklarından sağlanması tarım topraklarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. İklimdeki değişiklikler sonucu arazi bozulması ve çölleşme giderek artmaktadır. Çölleşme ile 

mücadele, toprağın bitkisel üretim, biyo çeşitlilik, filtreleme, habitat, su bütçesi ve besin elementleri döngüsü gibi 

birçok fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayan yapısındaki bozulmalara karşı, kuraklık etkilerini azaltacak 

göstergeleri belirlemek ve belirlenen göstergelerin etkilerini en aza indirecek sürdürülebilir arazi yönetimi ile 

mümkündür.  

Çölleşme ile mücadelede izleme, belirleme-tahmin etme, değerlendirme ve çözüm önerileri bulma 

yöntemleri esas alınmalıdır. Farklı metotlarla belirlenen sorunlara karşı önlemler alınacağında sorunun belirlenme 

yöntemine uygun tedbirler alınmalıdır. Bu metotların ve önemlerin farklı iklim, coğrafya sosyo-ekonomik yapı, kültür 

ve uygulanan amenajman yöntemlerine, çölleşmenin şiddetine göre uygulanış şekilleri de farklı olacaktır. Genel 

olarak birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerin korunması, toprak üstü verimli katmanın yok olması, erozyonun, 

tuzluluğun, drenaj ve toprak direncinin,  biyolojik çeşitliliğin azalması, su ve rüzgar erozyonunun, gıda güvenliğinin 

kaybı, dahili ve harici göç, şehirleşmenin artışı, yanlış arazi kullanımı, aşırı otlatma, ormanların ve meraların bozulması, 

doğal kaynaklar üzerindeki artan talepler çölleşmenin en büyük sebepleridir. 

Çölleşmenin önlenmesi için gerek, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gerekse de Ulusal 

Çölleşme ile Mücadele Eylem Programına uyulmalı bu konuda DESİRE gibi çok uluslu katılımın olduğu birçok 

araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmalarından da faydalanılmalıdır. Çölleşme konusunda sorunların 

belirlenmesi çölleşmenin önlenmesi veya geciktirilmesi için paydaş çözüm yolları belirlenmesi gerekmektedir.  
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TOPRAK ve SU KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN AĞIR METALLER ve İNSAN SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Zeliha KAYAALTI1  Dilek (KAYA) AKYÜZLÜ1 

Esma SÖYLEMEZ2  Tülin SÖYLEMEZOĞLU1 

ÖZET 

Metaller diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir öneme sahiptirler. Bunun nedeni, çok çeşitli kaynaklarda bulunabilmeleri, yaygın bir 

kirlenme nedeni oluşturabilmeleri, çevre koşullarına dayanıklı olmaları, biyolojik sistemlere etki gösterebilmeleri ve kolaylıkla besin zincirine 

girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleridir. Çevremizde bulunan metallerin başlıca kaynakları, hem jeolojik ve biyolojik döngüler hem 

de endüstriyel faaliyetlerdir. Jeolojik ve biyolojik döngüler metallerin doğal kaynaklarıdır. Bununla birlikte, endüstriyel faaliyetler sonucu açığa 

çıkan ağır metaller doğal süreçlerle parçalanamadıklarından, bulundukları bölgenin hava, toprak ve yeraltı sularında birikerek canlılar üzerindeki 

etkilerini uzun süre gösterebilmektedirler. Kadmiyum, kurşun, civa ve arsenik gibi ağır metaller toksik olup çok az konsantrasyonlarda bile ciddi 

sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler. Bu ağır metaller, serbest radikal oluşturarak oksidatif strese neden olabilecekleri gibi, enzimlerin 

yapısında yer alan esansiyel elementlerle yer değiştirerek enzimlerin fonksiyonunu da bozabilmektedirler. Bu şekilde, metallere uzun süre düşük 

dozda maruziyetin insan sağlığı açısından önemi kemik, böbrek, beyin ve karaciğer gibi hedef organlarda birikerek kalp hastalıkları, karaciğer 

hasarı, kanser ve nörolojik hastalıklara neden olmasıdır. Bu derlemede, çevre kirliliğine neden olan bazı ağır metaller ve insan sağlığı üzerindeki 

etkileri irdelenecektir.    

Anahtar kelimeler: Ağır metal kirliliği, toprak, su, insan sağlığı 

HEAVY METALS CAUSING SOIL and WATER POLLUTION and THEIR EFFECTS on 

HUMAN HEALTH 

ABSTRACT 

Metals have different importance among other chemical pollutants due to their occurrence in various sources, causing pollution, their 

resistance to environmental conditions, having effects on biological systems and their bioconcentration by easily entering food chain. The main 

sources of metals in environment are both geological and biological cycles and industrial activities. Geological and biological cycles are natural 

sources of metals. However, heavy metals of industrial activities can not degraded by natural processes and they have long standing effects on 

living organisms by accumulating on air, in soils and water. Heavy metals like cadmium, lead, mercury and arsenic are toxic and cause serious 

health problems even at low level concentrations. These heavy metals can cause oxidative stress by formation of free radicals as well as disrupts 

enzymes functions by replacing essential elements in enzymes. In these ways, the importance of chronic exposure to metals in a long time in 

regard to human health is the accumulation of metals in target organs such as bone, kidney, brain and liver and the development of diseases 

including heart diseases, liver damage, cancer and neurological disorders. In this review, some heavy metals causing environmental pollution and 

their effects on human health will be discussed in the light of literature.       

Key words: Heavy metal pollution, soil, water, human health. 

GİRİŞ 

Ağır metaller 5 g/cm3’ten daha fazla yoğunluğa sahip olan elementlerdir. Herhangi bir biyolojik sistemin 

doğal bileşeni olarak bilinmeyen ağır metaller, tüm dünyada çevresel sağlık tehlikesi olarak kabul edilmektedirler. 

İnsanlar ağır metallere endüstriyel boyalar, kimyasal ürünler, gübre, dolgu, cıva içeren koruyucu maddeler gibi çeşitli 

yollarla maruz kalmaktadırlar. Çok çeşitli kaynaklarda bulunabilmeleri, yaygın bir kirlenme nedeni oluşturabilmeleri, 

çevre koşullarına dayanıklı olmaları, biyolojik sistemlere etki gösterebilmeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek 

canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri nedenleriyle ağır metaller, diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir 

öneme sahiptirler. Endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan ağır metallerin birçoğu toksik olup doğal süreçlerle 

parçalanamadıklarından, bulundukları bölgenin hava, toprak ve yeraltı sularında birikerek canlılar üzerindeki etkilerini 

uzun süre gösterebilmektedirler. Bu şekilde, metallere uzun süre düşük dozda maruziyet insanlarda kemik, böbrek, 

beyin ve karaciğer gibi hedef organlarda birikerek kalp hastalıkları, karaciğer hasarı, kanser ve nörolojik hastalıklara 

neden olabilmektedirler. Bu derlemede, toksikolojik açıdan önemli bu ağır metallerden arsenik, kadmiyum, kurşun ve 

cıvanın çevreyi nasıl kirlettikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri literatür bilgileri ışığında sunulacaktır.  
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1. Arsenik 

Arsenik doğal olarak bulunan bir metalloid elementtir (Basu ve ark.,  2001; Watanabe ve Hirano, 2012). 

Çevredeki davranışı ve vücuttaki metabolizması, hem metallerin hem de ametallerin fizikokimyasal özelliklerine 

benzemektedir (Watanabe ve Hirano, 2012). Simgesi As olan bu metaloidin atom numarası 33 olup atom ağırlığı 

74,91’dir. Periyodik cetvelin 5A grubunda bulunmaktadır. Arsenik bileşikleri, hem inorganik (3 değerlikli meta arsenit 

ve 5 değerlikli arsenat) hem de organik (monometil ve dimetil türevleri) şekillerde bulunabilirler (Rosmann, 2003). 

İnorganik formdan organik forma dönüşüm bir seri indirgenme, oksidasyon ve metilasyon basamakları ile 

gerçekleşmektedir (Bhattacharjee ve ark., 2013).  

Arsenik, arsenik açısından zengin jeolojik oluşumların aşınması sonucu doğal olarak ya da pestisit kullanımı, 

madencilik, imalat sanayi, fosil yakıtların ve ölülerin yakılması ile çevreye salınmaktadır (Basu ve ark., 2001). Arseniğin 

yoğun olarak bulunduğu endemik bölgelerde, arsenik toprakta genellikle demir ile birlikte bulunmaktadır. İçme 

sularının hayatı tehdit edecek derecede arsenikle kirlenmesi ise, arsenik içeren toprakların ve suyun ya kemolitotrofik 

arsenit oksitleyici mikroorganizmalar ya da arsenat-indirgeyici prokaryotlar tarafından indirgenmesi ve oksidasyonu 

ile gerçekleşmektedir (Watanabe ve Hirano, 2012). Arsenik, yüzey sularında başlıca arsenat şeklinde bulunurken, 

oksijensiz derin kuyulardaki yeraltı sularında arsenit şeklinde bulunmaktadır (Basu ve ark., 2001; Watanabe ve Hirano, 

2012).  

İnsanların büyük bir kısmı, çok düşük düzeyde arseniğe kronik olarak su ile maruz kalmaktadırlar. Dünya 

Sağlık Örgütü’ne göre, suda bulunması önerilen arsenik miktarı ≤10 µg/L, maksimum izin verilen limit ise 50 µg/L’dir. 

İçme suyundan yüksek miktarda inorganik arseniğin kronik alımı, deri, mesane ve diğer iç organ kanser tipleri ile 

ilişkilidir (Basu ve ark., 2001). Arseniğe, 10 µg/L eşik değerinden daha fazla miktardaki arsenik ile kirlenmiş suların 

tüketilmesi ile maruz kalınabileceği gibi, arsenikle kirlenmiş yeraltı sularıyla yetişen tahılların tüketilmesi veya 

mesleksel maruziyet gibi ikincil yollarla da maruz kalınabilmektedir (Bhattacharjee ve ark., 2013).  

Arseniğin keratindeki sülfidril gruplarına bağlandığı ve saç, deri ile tırnakların keratin matriksinde 

depolandığı bulunmuştur (Bhattacharjee ve ark., 2013). Bu nedenle, insanlarda, kronik arsenik maruziyetine en 

hassas hedef organ deridir ve yağmur damlası şeklinde pigmentasyon, avuç içi ve ayak tabanında görülen 

hiperkeratoz ile hipo- ve hiper-pigmentasyon şeklinde görülen deri lezyonları arsenik toksisitesinin ayırıcı özelliği 

olarak kabul edilmektedir. Bu deri lezyonlarından, avuç içi ve ayak tabanında görülen hiperkeratoz, bazal hücre 

karsinomu, skuamoz hücre karsinomu ve Bowen hastalığına neden olduğu için kanser öncesi deri lezyonları olarak 

bilinmektedir. Bu belirtilere ek olarak görülebilecek diğer yan etkiler, periferal nöropati, akciğer hastalığı, 

kardiyovasküler problemler, konjuktivit, diyabet, halsizlik, anemi, diyare ve hepatomegalidir. Kronik arsenik 

maruziyetinin kutanöz malignansilere ve ayrıca akciğer, mesane, böbrek ve karaciğer gibi iç organ kanserlerine 

neden olduğu ile ilgili yayın sayısı her geçen gün artmaktadır (Basu ve ark.,  2001; Bhattacharjee ve ark., 2013). 

Arsenikli bileşiklerin deri kanserine neden olduğu ilk kez 1887 yılında Hutchinson tarafından bildirilmiştir. 1980’ler ve 

1990’larda da deri kanserine göre daha yüksek derecede öldürücü olan iç organ kanserleri ile içme sularında 

bulunan arsenik arasındaki ilişki Tayvan, Şili ve Arjantin’de rapor edilmiştir. Diğer birçok karsinojenden farklı olan 

arsenik klasik bir nokta mutajeni değildir (Kitchin ve Conolly, 2010). Karsinojenik potansiyeli, kromozomlarda 

oluşturduğu hasardan kaynaklanmaktadır (Bhattacharjee ve ark., 2013; Kitchin ve Conolly, 2010). Hem inorganik 

arsenik hem de metillenmiş metabolitlerinin sitotoksik olduğu gösterilmiştir. Arseniğin metabolize edilmesi sonucu 

oluşan tioarsenikli bileşiklerin de oldukça genotoksik ve sitotoksik oldukları kanıtlanmıştır (Bhattacharjee ve ark., 

2013). 

2. Kadmiyum 

Kadmiyum, en tehlikeli çevresel ve mesleksel zehirlerden biri olarak kabul edilmektedir (Brzoska ve ark., 

1998). Atom numarası 48, bağıl atom kütlesi 112,40 olan kadmiyum periyodik tabloda 2B grubunda yer alan toksik 

bir metaldir (Thompson ve Bannigan, 2008).  

Orman yangınları ve volkanik patlamalar gibi olayların neden olduğu erozyon sonucunda atmosferde 

birikimi artmaktadır (Marcano ve ark., 2009; Cannino ve ark., 2009). Doğal yollarla atmosferde biriken kadmiyumun, 

3-10 kat daha fazlasının antropojenik kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir (Patra ve ark., 2011). Dünya üzerinde her yıl 

yaklaşık olarak 15,000 ton kadmiyum üretilmektedir. Endüstriyel alanda, nikel-kadmiyum pillerinde, aktif elektrot 

maddelerinde, plastik, seramik ve camlarda kullanılan pigmentlerde,  polivinilklorürün (PVC) ısı ve ışığa karşı 

dayanıklaştırılmasında, çelik ve bazı demir içermeyen metallerin kaplanmasında, çeşitli alaşımlarda, kadmiyum içeren 

elemanların ve parçaların TV, ölçü gereçleri ve reaktör teknolojisinde, otomatik ve hayvancılık endüstrisinde, tarım 

ilaçları ve böcek ilaçlarının üretilmesinde, dericilikte kullanılmaktadır. Yumuşak, iyi şekillendirilebilen, korozyona 

dayanıklı, gümüş beyazı bir metal olan saf kadmiyum, çevrede genellikle saf metal olarak bulunmak yerine, oksijen 

[kadmiyumoksit (CdO)], klor [kadmiyumklorür (CdCl2)] veya sülfür [kadmiyumsülfat (CdSO4), kadmiyumsülfit 

(Cd(SO3)2)] gibi elementlerle bileşik halinde bulunmaktadır. 10–30 yıl arasında değişen uzun yarılanma ömrü ve 

vücuttaki tüm organlara dağılımı nedeni ile toksisitesi oldukça yüksektir (Jarup ve ark., 1998). 

İnsanlarda kadmiyum maruziyeti, Cd endüstrisine bağlı olarak gelişen mesleksel maruziyetin ve sigara 

içiciliğinin yanı sıra, bu metalle kontamine olmuş hayvansal gıda, sebze ve sudan kaynaklanmaktadır (Brzoska  ve ark., 
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2001; El-Maraghy ve ark., 2001). Lağım atığından toprağa kadmiyum transferi olduğu gibi, gübrelerle birlikte toprağa 

ve bitkilere kadmiyum geçmektedir (Jarup ve ark., 1998). Topraktaki kadmiyumun vücuda girişi,  yeşil yapraklı 

sebzeler, meyveler ve patates tüketimi ile olmaktadır (Satarug ve Moore, 2004). Kadmiyum absorbe edildiğinde, 

vücuttan oldukça düşük miktarlarda atılabildiğinden yaşla beraber vücutta biriken kadmiyum miktarının artmasına 

sebep olur ve böylece önemli organlarda biriken bu metal, hepatotoksisite, nefrotoksisite ve kardiyomiyopatiye 

neden olur (El-Maraghy ve ark., 2001). Akut maruziyette dizüri, poliüri, nefes darlığı, göğüs ağrısı, irritabilite, aşırı 

yorgunluk, baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. Kronik kadmiyum maruziyeti sonucu oluşan doku hasarında oksidatif 

stres ve tiyol tüketiminin de etkisi vardır. Kadmiyum dokulardaki sülfidril gruplarına bağlanarak, lipid peroksidasyona 

ve glutatyon tüketimine neden olur ve sonucunda hücresel hasar oluşur. Kadmiyum aynı zamanda katalaz, mangan-

süperoksit dismutaz ve bakır/çinko-süperoksit dismutaz (Cu/Zn-SOD) gibi antioksidan enzimleri de inhibe eder. 

3. Kurşun 

Ciddi çevresel sağlık sorunlarından bir diğeri de kurşun maruziyetidir. Kurşunun kimyasal sembolü olan Pb, 

Latince yumuşak metal anlamına gelen “plumbum” kelimesinden gelmektedir. Kurşun, doğada genellikle çinko, 

demir  ve gümüş sülfür bileşikleri ile iç içe geçmiş olarak bulunmaktadır (Liu ve ark., 2008). İnorganik bileşiklerinde 

genelde divalen formda olan kurşun, yapısal olarak berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryum gibi 2. 

grup metallerine benzer. Organik bileşiklerinde ise genellikle tetravalen formda olmayı tercih eder (Liu ve ark., 2008).  

İnorganik kurşun bileşikleri, boyalarda ve seramik sırlarında, makineler, elektrik yedekleme sistemleri ve 

endüstride kullanılan bataryalarda, radyasyondan koruyucu zırhlarda, ses yalıtımında, su borularında, askeri 

mühimmatlarda, kablo yalıtımında, lehimcilikte, çömlekçilikte, vitrayda (dekoratif camlar), kuyumculukta, balık 

oltalarında ve polivinil klorür (PVC) içinde stabilizör olarak kullanılmaktadır (Skerfving ve Bergdahl, 2007; Gilbert, 

2012). Günümüzde çevresel ve sağlıksal nedenlerden dolayı birçok ülkede içme suyu borularında, gıda konserveleri 

ve ev boyalarında inorganik kurşun bileşikleri (kurşun oksit) kullanılmamaktadır (U.S. DHHS, 2003). Ayrıca, çeliğin 

korozyondan korunması amacıyla köprü, gemi ve lokomotif gibi yapıların dışına sürülen boyalarda da 

kullanılmaktadır. Organik kurşun bileşiklerinden tetra etil kurşunun, 1921’de Amerikalı Midgley tarafından, motor 

vuruntusunu azalttığı tespit edilmiş ve benzin katkı maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, 1980 

yılında U.S. NAS’ın, kurşunlu benzinin çevredeki kurşun kirliliğinin en büyük kaynağı olduğunu bildirmesinin ardından 

1981 yılından itibaren “Kurşunun Benzinden Kaldırılması Programı” uygulamaya konulmuştur (Kovarik, 2005).  

İnsanlar kurşuna kirlenmiş hava ve besinlerle maruz kalmaktadırlar. Atmosferdeki kurşun başlıca, kurşun 

sülfat ve kurşun karbonat formunda olup, “ıslak ya da kuru birikim” şeklinde toprak ve suya geçerek atmosferden 

uzaklaşmaktadır. Kurşun sülfat, kurşun karbonat, kurşun fosfat ve kurşun hidroksit bileşiklerinin ise sudaki 

çözünürlükleri düşük olduğu için yer üstü ve yeraltı sularının kurşun bulundurma oranı da genellikle düşüktür. 

Kurşun toprağa iyon değişimi ve çok özel bir adsorbsiyon ile sıkıca tutunduğu için yeraltı sularına taşınması zordur 

(asit içeriği yüksek topraklar hariç). İnsan vücudunda uzun bir yarılanma ömrüne sahip olan kurşun başlıca 

kemiklerde birikmektedir. Kurşun maruziyetinden başlıca hematopoietik sistem, böbrek ve sinir sistemi de 

etkilenmektedir. Kurşun kaynaklı ensefalopatinin çocuklarda görülme sıklığı yetişkinlere oranla daha fazladır. Çok 

şiddetli inorganik kurşun toksisitesinin klasik belirtileri; ataksi, koma ve konvülziyonlardır. Kurşun; eritrosit oluşumu ve 

fonksiyonunu etkileyerek, eritrositlerin yaşam süresini kısaltır ve eritrositlerinin rejenerasyonunu geciktirir. Ağır 

kurşun maruziyeti, glomerüler ve tübülointerstisyel değişikliklerle karakterize olan renal bozukluğa da neden 

olabilmektedir. 

4. Cıva  

Gümüş-beyaz parlak bir ağır metal olan cıva, yüzyıllardır ticari ve tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Cıva 

toksik özellikleri nedeniyle çevreyi ve insanları olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Bose-O’Reilly ve ark., 2010). 

Cıvanın elemental cıva (metalik cıva olarak da bilinir), inorganik cıva bileşikleri ve organik cıva (örneğin metil cıva) 

olmak üzere 3 formu bulunmaktadır (Counter ve Buchanan, 2004). Oda sıcaklığında sıvı olan elemental cıva diğer 

formlara göre daha az toksiktir ve yavaş yavaş buharlaştığı için genellikle solunum yoluyla absorblanır. Vücuttan 

atılımı yavaş olduğu için kümülatif maruziyetin önemli olduğu düşünülmektedir. Bir ay ya da daha uzun süre, düşük 

dozda maruziyet nörolojik sistemde ve böbrekte hasara neden olmaktadır  (Baughman, 2006). İnorganik cıva 

iyonlarının sudaki çözünürlükleri değişkendir. Organik cıva, insan sağlığı açısından en tehlikeli formdur (Bose-O’Reilly 

ve ark., 2010). Organik cıva bileşiklerinden metil cıvanın uzun süre düşük dozda maruziyetinin hücre zarlarından Na+ 

ve Ca++ iyonlarının geçişini azalttığı saptanmıştır (Counter ve Buchanan, 2004). Metil cıva balık tüketimi ile risk 

oluştururken, diğer bir organik cıva bileşiği olan etil cıva bazı aşılarda koruyucu olarak kullanılmaktadır (Bose-O’Reilly 

ve ark., 2010). Yılda yaklaşık 3400 ton elemental cıva, %95’i topraklara, %3’ü okyanuslara ve yüzey sularına ve kalan 

%2’si de atmosfere olacak şekilde çevreye salınmaktadır. Çevresel cıva kirliliği doğal ve antropojenik kaynaklardan 

dolayı olabilmektedir. Doğal cıva, volkanik aktiviteler, kayaların aşınması ve orman yangınlarından kaynaklanmaktadır. 

Çevredeki cıvanın %70’i antropojenik kaynaklıdır (Davidson ve ark., 2004). Antropojenik cıva kaynakları, cıva, altın, 

gümüş madenciliği, klor-alkali pil üretimi, termometreler gibi cıva içeren tıbbi ürünlerin üretimi, amalgam dolgular ve 

atıkların yakılmasıdır (Counter ve Buchanan, 2004). Çevreye yayılan cıva özellikle deniz ürünlerini kontamine ederek 

besin zinciriyle insana kadar ulaşmaktadır. Gaz halindeki elemental cıva, çevresel döngüye girerek kilometrelerce 

dolaşabildiği için yerel bir sorun olmaktan çok küresel bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Okyanuslar, nehirler ve 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

668 
 

diğer su kaynakları, cıvanın dinamik yatakları olduğu için sucul çevre cıvanın küresel döngüsünde önemli bir role 

sahiptir (Bose-O’Reilly ve ark., 2010). Çünkü sucul ortamda inorganik cıva biyometilasyon adı verilen bir süreçte belli 

bakteriler ve abiyotik kimyasal proseslerle organik metil cıva bileşiğine dönüşmektedir. Oluşan metil cıva balıklarda, 

kabuklu deniz hayvanlarında ve deniz memelilerinde birikerek besin zincirine girerek insana kadar ulaşmaktadır 

(Bose-O’Reilly ve ark., 2010; Counter ve Buchanan, 2004). İnsanlarda metil cıvanın %90-100’ü gastrointestinal sistem 

tarafından absorplanarak tüm vücuda yayılmaktadır (Counter ve Buchanan, 2004). Cıvanın yüksek toksik etkisi, 

aminoasitlerin sülfidril gruplarına olan ilgisinden kaynaklanmaktadır (Bose-O’Reilly ve ark., 2010; Counter ve 

Buchanan, 2004). Kan beyin bariyerini geçerek beyinde birikebilen cıva, plasentadan da geçip fetal dokularda 

birikebilmektedir. Vücutta yarılanma süresi yaklaşık 50 gün olan metil cıva genellikle inorganik cıva şeklide feçesle 

atılmaktadır (Counter ve Buchanan, 2004). Dünyanın bazı bölgelerinde pirinç tüketimi cıva maruziyetinin diğer bir 

yoludur. Havadaki cıvanın depozisyonu, pil, makas ve tıbbi atıklar, çöplerin yakılması ile elde edilen katı ürünlerin 

kullanılması ve kömür tüketimi de toprağın cıva ile kirlenmesine neden olmaktadır (Bose-O’Reilly ve ark., 2010).  

Cıvanın her üç formuna da maruziyet çocuklarda ve yetişkinlerde toksikolojik etkilere neden olmaktadır. 

Çocuklar yetişkinlere göre daha hassastır (Baughman, 2006). Yetişkinlerde toksik dozda cıva maruziyeti aşırı gülme 

ve sinirlilik gibi garip davranışlara, titremeye ve diş eti iltihabına neden olmaktadır. Yüksek dozda cıva maruziyeti ile 

lösemi arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Çocuklarda da cıva maruziyeti nörolojik bozukluklara neden olmaktadır. 

Ayrıca nefrotoksik olan cıva çocuklarda böbrek hasarına da neden olmaktadır. Kalp fonksiyonlarında görülen 

değişiklikler cıva maruziyetinin çocuklarda neden olduğu diğer bir zararlı etkidir. İnorganik ve organik metil bileşikleri, 

ayrıca, dermatitten el ve ayaklarda ağrı hissi ile seyreden akrodini hastalığına kadar çeşitli derecelerde dermatoksiktir 

(Bose-O’Reilly ve ark., 2010).  

SONUÇ 

Endüstriyel gelişmeye paralel olarak artan ağır metal kullanımı hava, su ve toprak gibi yaşam kaynaklarının 

daha fazla kirlenmesine ve sonuçta biyolojik sistemlerin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 
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TOPRAK VE SULAMA SULARININ BOR KAPSAMLARININ TAHILLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

Nurhan MUTLU1  Selma ÖZTEKİN2 

ÖZET 

Bor, tüm bitkiler için önemli mikro besin elementidir. Tarım topraklarında bor noksanlığı ve toksisitesi bitki yetiştiriciliğini sınırlandıran 

bir faktördür. Bitkilerde bor içeriği verim ve kaliteyi etkilemektedir. Pek çok bitkinin bora karşı direnci farklıdır. Tahıllar bu bitkilerden biridir. 

Toprağın ve sulama sularının bor kapsamları tahıllardaki borun miktarını etkilemektedir. Borun eksikliği veya fazlalığı tahılların tür ve varyetelerinin 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. Tahıllar bora az ihtiyaç duyan bitkilerdir. Topraktaki bor kapasitesine göre bitki tür ve çeşitleri seçilebilir. Bu 

derlemede tahılların bora tolerans kapasitesi, borun bitki ve topraktaki etkileşimleri, toprak ve sulama sularının bor kapsamları hakkında bilgi 

verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: bor, toprak, tahıl, tolerans kapasitesi 

IMPACT ON CEREALS OF BORON CONTENT OF THE SOIL AND IRRIGATION 

WATERS  

ABSTRACT 

Boron for all plants are important micro element. Boron deficiency and toxicity is a factor that limited plant cultivation in agricultural 

soils. As a result of boron deficieny and toxicity decrease yield and quality. Boron content of plants affects the yield and quality. A lot of plants are 

different resistance against of boron. Cereal is one of them. Boron contents of the both soil and irrigation water effects amount of boron in the 

cereals. Boron less or more is adversely impact the development of species and variety of cereals. Cereals are plant that less required  to boron. 

Plant species and varieties can be selected according to the capacity of boron in the soil. In this review have been given information about boron 

contents of soil and irrigation waters,  interactions in the plant and soil of boron, to boron tolerance capacity of cereals. 

Key words: boron, soil, cereal,toleration capacity 

GİRİŞ 

Türkiye’de bor üretimi dünyada üretilen borun yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bor, Türkiye’de % 72’lik 

pay ile ilk sırada yerini alan alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilen bir mikrobesin elementidir. Bitkiler 

gelişimlerini sağlamak için bora ihtiyaç duyarlar. Tarım yapılan alanlarda bor noksanlığı ve toksisitesi bitki 

yetiştiriciliğini sınırlandıran bir faktördür. Tahıllar toprak ve dokularda borun fazlalığına aşırı duyarlılık gösterirken, 

genelde boru az tercih etmektedirler (Bergmann, 1992). Tahıllarda borun toksisitesi ve eksikliği tane veriminde 

kayıplara sebep olmaktadır.  Tahıllar arasında bor toksisitesi farklılık göstermektedir, bu farklılık tahılların bor 

toksitesine farklı fizyolojik ve morfolojik etkiler göstermesiyle ortaya çıkmaktadır (Nable, 1991). Avcı ve ark., (2004), 

bor uygulamaları sonucunda ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri ve arpanın bor toksisitesine karşı toleransının 

farklılıklar gösterdiğini belirlemişlerdir. Bitki türleri arasında aynı türün farklı çeşitlerinin bor noksanlığına ve bor 

toksisitesine farklılık gösterdiği ve bitkiye elverişli bor miktarlarının da tarım toprakların da büyük farklılıklar 

gösterdiğini bildirmişlerdir (Gezgin ve Hamurcu, 2008). Topraklarda borun kritik konsantrasyonu toprakta 5 ppm iken, 

buğdayda 10 ppm’dir (Mengel and Kirkby, 1987). Borun birçok tuzu suda çözünebilir özellikte olduğu için sulama 

sularıyla tarım arazilerine kolayca taşınabilir ve yüksek miktarda bor içeren sulama sularıyla yapılan uzun süreli 

sulamalarda topraklarda çözünür bor seviyesini aşırı artırarak toksik etkiye sebep olabilmektedir. Sulama sularındaki 

borun optimum sınırı 0,03-0,04 ppm arasındadır. Bu çalışmayla, toprak ve sulama sularının bor kapsamları, tahılların 

bora tolerans kapasitesi, borun bitki ve topraktaki etkileşimleri değerlendirilmiştir.  

Borun Toprak ve Bitkideki Etkileşimi 

Topraktaki borun tutulmasında toprak pH’sı, organik madde, kil içeriği ve seskioksitler önemli rol 

oynamaktadır (Gupta, 1968). Topraktaki borun formu bitkilerce alınabilirliğini etkilemekte (Ross et.al., 1997) ve tuzlu 

topraklarda drenaj yetersizliği toprak çözeltisindeki bor konsantrasyonunu artırmaktadır (Adriano et.al., 1980). 
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Yüksek pH’lı topraklarda borun adsorbsiyonu daha fazlalaştığı (Reisenauer et. al., 1973) için toprak çözeltisinin 

pH’sının artmasıyla bitkilerce Bor’un alımı azalmaktadır. Topraklarda çözünebilir bor içeriği çözelti pH’sıyla yakından 

ilişkilidir. Toprak pH’sı 10 ile 11.5 arasındayken bor adsorbsiyon oranı azalırken (Goldberg and Glaubig, 1986); pH 3 ile 

9 olduğunda artmaktadır (Mezuman and Keren, 1981). Bor adsorbsiyonu toprakta kil içeriği arttıkça artmaktadır 

(Nicholaichuk et. al., 1988). Bitkilerce bor alımı kaba tekstürlü topraklarda daha fazla olmaktadır. Topraklar kurudukça 

ve ısındıkça bor adsorbsiyonu artmaktadır. Bu yüzden bitkilerin kurak koşullarda bor alımı azalmaktadır. Tabakalı 

silikat kil mineralleri topraklarda boru adsorbe eden en önemli yüzeylerdir.  

Bitkilerde bor karbonhidratların taşınmasında, nükleik asit metabolizmasının uyarılmasında, kök 

gelişmesinde, hücre çeperinin oluşmasında görev almaktadır (Rerkasem and Jamjod, 1997). Bitkide bor noksanlığı 

ortaya çıktığında kök ucu gövdeye oranla gelişimini azaltmakta bundan dolayı gövde/kök oranının artmasıyla bitkinin 

stres koşullarına hassasiyeti önemli ölçüde artmaktadır (Dell and Huang, 1997). Aynı zamanda bitkilerde bor 

noksanlığı protein sentezini durdurmakta ve su düzenini bozmaktadır. Tüm bitkiler toprakta  >2.5 mg /kg-1 bor 

konsantrasyonundan etkilenirken, hassas bitkiler >0.046 mgkg-1’den etkilenmektedir (Sposito, 1989). Tahıllar toprak 

ve dokularda borun fazlalığına aşırı duyarlılık göstermektedir (Bergmann, 1992). (Oertli, 1993), bitkideki bor toksisitesi 

kök uzamasını engellemekte ve yapraklarda yanık bir görünüm oluşturmaktadır. Bor konsantrasyonu bitkinin farklı 

kısımlarında (yaprak, sap, gövde, tüm bitki) farklı gelişme safhasında değişmektedir. Avcı ve ark., (2004), ekmeklik ve 

makarnalık buğday çeşitleri ve arpanın bor toksisitesine karşı toleransına baktıkları çalışmada, bora en hassas çeşiti 

Altın 40-98 makarnalık buğday olarak bulurken, Kızıltan-91’i de  en dayanıklı çeşit tespit etmişlerdir.   

Ayars et. al., (1994),  buğday ve arpada bor kritik seviyesinin 10-130 mgkg-1 arasında değiştiği bildirmiştir. 

Taban ve ark., (2005), buğdayın yaprak bor konsantrasyonu kuru ağırlığın 701 mg kg-1 mısırın ki 100 mg kg-1 olarak 

tespit etmiştir. Buğdayın gelişme ve toprak üstü aksamına bor uygulamasının etkisine baktıkları çalışmalarında 

makarnalık çeşitlerin ekmeklik çeşitlere göre bordan daha fazla etkilendiğini, en fazla borun yaprak ucunda olduğu 

ve yaprak ucundan sapa doğru ise bor konsantrasyonunun azaldığını bildirmişlerdir. Bitkilerce bor alımında diğer 

besin elementlerinin etkili olduğu bilinmektedir.  Taban ve ark., (1995), buğday bitkisinde bor alımının gelişme 

ortamında bulunan Ca miktarına bağlı olarak (% 20'nin üzerinde) azaldığını ortaya koymuşlardır. Tahılların topraktan 

bor alım kapasitesi sırasıyla ayçiçeği 28 mg/g, buğday 5 mg/g, İtalyan çavdarı 4 mg/g, yulaf 4 mg/g, mısır 4 mg/g, 

arpa 3 mg/g olarak belirlenmiştir (Tanaka, 1967). Tahıllar genellikle az bor (<0.1 ppm) isteyen bitkilerdir.  

Toprak ve Sulama Sularının Bor Kapsamı 

Genellikle topraklarda bor, sodyum borat (boraks) ve kalsiyum borat (kolemanit) şeklinde bulunmaktadır. 

Toprakların bitkilerce alınabilir bor içerikleri 0,1-6,0 mgkg-1 arasında değişmektedir. Bitkide noksanlık ve toksisiteye 

sebep olan bor seviyeleri arasında çok az bir fark vardır (Marschner, 1995). 0.7 ppm'e kadar bor içeren ve bütün 

bitkiler için sorun teşkil etmeyen topraklara az borlu; 0.7-1.5 ppm bor içeren ve bazı bitkiler için sorun yaratmayan 

topraklar orta borlu; 1.5- 3.75 ppm bor içeren ve çoğunlukla bitkiler için tehlikeli olan topraklar yüksek borlu; 3.75 

ppm'den fazla bor içeren ve bütün bitkiler için tehlikeli olan topraklar çok yüksek borlu topraklardır (Özgül, 1974). 

Özellikle arpa, buğday, mısır, darı, yulaf, ayçiçeği gibi bitkiler bora sulama sularında 1 ppm’e kadar tolerans 

göstermektedirler (Richards, 1954). Kurak bölge topraklarının bor konsantrasyonu yeraltı suyu konsantrasyonuna ve 

toprak ana materyaline bağlı olarak 2 ppm oranında mevcuttur (Sposito, 1989). Kumlu, tınlı, killi topraklarda bor 

sınıflamasına göre bor düzeyi, <0,3 ppm çok düşük, 0,4-0,8 ppm düşük, 0,9-1,5 ppm optimum, 1,6-3 ppm yüksek, >3 

ppm çok yüksek olarak tespit edilmiştir (Kelling, 2003).  

Sulama sularının bor konsantrasyonları genelde düşüktür fakat yarı kurak bölgelerde sulama sularında ve 

toprakta yüksek miktarda bor bulunması yetiştirilen üründe verim düşüşüne sebep olmaktadır (Demirtaş, 2005). 

Sulama sularının bor konsantrasyonu oldukça geniştir. Sulama sularındaki borun optimum sınırı 0,03-0,04 ppm 

arasındadır. Sulama sularının bor konsantrasyonunun >2 ppm bazı bitkiler için zararlıyken, genelde 1 ppm'den az 

olması istenmektedir. Borun sulama sularındaki miktarı 4 ppm'den yüksek olduğunda bütün bitkiler için toksik etki 

yaptığı bilinmektedir. Yüksek miktarda bor içeren sulama sularıyla yapılan uzun süreli sulamalarda topraklarda 

çözünür bor seviyesini aşırı artırarak toksik etkiye sebep olmaktadır. (Nable et. al., 1997), sodyumlu, tuzlu-sodyumlu 

topraklar ve derin kuyu sularının bor düzeyinin araştırıldığı çalışmada, kuyu  sularının bor içeriği 1-2 ppm iken, derin 

kuyu suyuyla sulanan sodyumlu toprakların 1.55 ppm; tuzlu-sodyumlu toprakların ise 1.64 ppm olarak bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının bor konsantrasyonu yüksek ve sulama açısından tehlikeli 

sorunlar yaratacak durumda olabilir  

Çizelge 1. Sulama sularının bor kapsamlarına göre sınıflandırılması  (Richards, 1954) 

Sınıf Hassas (ppm) Orta Tolerans (ppm) Toleranslı (ppm) 

1. Çok iyi <0.33 <0.67 <1.00 

2. İyi 0.33-0.67 0.67-1.33 1.00-2.00 

3. Kullanılabilir 0.67-1.00 1.33-2.00 2.00-3.00 

4. Şüpheli 1,00-1.25 2.00-2.50 3.00-3.75 

5. Uygun değil >1,25 >2,50 >3,75 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Topraktaki bor içeriği ana materyal, pH, kireç, kil içeriği gibi toprak özellikleri ve sulama sularıyla 

etkilenmektedir. Bitkilerin bora dirençleri toprak ve sulama sularının bor kapsamlarındaki değişkenlikle sınırlanamaz. 

Bitki türlerinin bor uygulamalarına göstermiş olduğu tepkilerin farklı oluşu bitki türlerinin toksisite ve yetersizlik 

sınırlarının birbirine çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Tarım alanlarında toprak ve sulama sularında fazlaca 

bulunan bor, birçok tahılın verim ve kalitesinde düşüşlere sebep olurken, bora toleransı yüksek olan tahıllarda 

etkilenme göstermezken, bu durumun çeşidin bora toleransı ve yetiştirildiği toprağın heterojen olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir.  

Tahıllarda toksik seviyede bor uygulanmasına bağlı olarak kök ve gövde gelişiminin olumsuz yönde 

etkilendiği, kuru madde miktarında değişiklikler olduğu ve bitki gelişiminin gerilediği görülmüştür. Bitkilerde 

karbonhidrat taşınması, nükleik asit metabolizmasının uyarılması, hücre çeperinin oluşması gibi esas görevleri 

düşünüldüğünde toprakta ve sulama sularında bor miktarları belirlenmeli ve yetiştirilen bitki çeşidi için sınır değerin 

üstünde ise önlemler alınmalıdır. Tahılların topraktan bor alım kapasitesi sırasıyla ayçiçeği 28 mg/g, buğday 5 mg/g, 

İtalyan çavdarı 4 mg/g, yulaf 4 mg/g, mısır 4 mg/g, arpa 3 mg/g olduğu düşünülerek toprak ve sulama sularında 

yapılan analizler değerlendirilerek tahıllarda verim ve kalite kayıpları engellenebilir.  
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DESTEKLEYİCİ BİTKİ BESLEME SİSTEMİNDE AZALTILMIŞ AZOTLU GÜBRE 

UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mustafa DEMİR1  Selma ÖZTEKİN2 

ÖZET 

Tarımda organik tarıma olan ilginin gittikçe artması leonarditin tarımsal faaliyetlerdeki önemini artırmaktadır. Bu araştırmanın amacı 

destekleyici bitki besleme kapsamında leonardit kullanımı ile birlikte azaltılmış azotlu gübre miktarlarının belirlenmesine yöneliktir. Bu çalışma, 

2011 yılında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üretim parselinde, tesadüf blokları deneme deseninde 3 

tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmekte olup ekim nöbeti patates, buğday ve mısır bitkileri yer alacak şekildedir. Denemede toprak düzenleyici 

olarak leonardit kullanılmıştır. Denemede bitkisel materyal olarak orta erkenci Agria patates çeşidi kullanılmıştır. Denemeden elde edilen 

sonuçlara göre, destekleyici bitki besleme sisteminde azaltılmış azotlu gübre uygulamalarının hasat sonrası (0-20 cm) alınan toprakların pH, EC, 

kireç, organik madde, yarayışlı fosfor ve yarayışlı potasyum kapsamları üzerine önemli bir etkisi ortaya çıkmazken (20-40 cm) topraklarının pH, EC, 

organik madde kapsamına %5 düzeyinde önemli etkide bulunmuştur. En yüksek EC değeri 1.08 mmhos/cm ile E4 uygulamasında, pH değeri 7.83 

ile E1 uygulamasında; organik madde içeriği %1.70 ile E2 uygulamasında tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: toprak düzenleyici, leonardit, patates 

ABSTRACT 

Growing interest in organic farming in agriculture enhances the importance of leonardite in agricultural activities. Integrated Plant 

Nutrition System is application of organic and chemical fertilizers in a mixture of the appropriate. This study was carried out in the at Middle Black 

Sea Gateway Region of Agricultural Research Station Directorate’s parcel according to randomized block design as with three replications and 

fixed and crop rotation is planned as potato, wheat and corn crops.  in the 2011 year. The experiment were used leonardite as soil improver 

materials. Mid early agria potatoe variety was used as plant material in experiment. According to the results obtained from the experiment, While 

the effect of reduced nitrogen fertilizer application in supporting plant supply system were no significant effect on pH, organic matter, CaCO3, 

available P and available K content from the soils (0-20 cm) were significant effect (p<0.05) on pH, EC, organic matter content from the soils (20-

40 cm) after harvest. EC value of the highest 1,08 mmhos/cm with E4 application, pH 7,83 with E1 application, organic matter content 1,70 % 

were determined with E2 application. 

Key words: soil improver, leonardite, potato 

GİRİŞ 

Günümüzde hızlı nüfus artışı, su kaynaklarının azalması, tarım topraklarının giderek verimsizleşmesi, 

kimyasal ilaç ve gübrenin yaygın kullanımı ve kontrolsüz tarım uygulamaları neticesinde ortaya çıkan sorunlar hem 

çevre hem de insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eder hale gelmiştir. Bu sebeple alternatif bir sistem arayışına 

girilmiştir. Bu arayışta sürdürülebilir tarım uygulamaları arasında yer alan organik tarım ve destekleyici bitki besleme 

sistemleri ortaya çıkmıştır. Organik tarım, entansif tarım sonucu hatalı uygulamalar ile kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmayı amaçlayan, sentetik gübre, ilaç, büyümeyi düzenleyiciler ve hayvan yem katkı maddeleri 

kullanımının asgariye indirildiği veya tamamen terk edildiği, her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim 

biçimidir (Scialabba and Hattam, 2002; Çakmakçı ve Erdoğan, 2008). Destekleyici bitki besleme sisteminde ise, 

organik gübrelerin, kimyasal gübreler ile uygun bir bileşimi oluşturması ve uygulaması, bu arada kimyasal gübre 

kullanımının azaltılmasıdır. Bu amacı yerine getirmek için mümkün ve uygun olan tüm organik kaynaklar, toprak 

düzenleyicileri kullanılarak sürdürülebilir ve çevreci bir tarımda kimyasal gübrelere olan bağlılığı azaltır (Bhuiyan, 

2001). Leonardit bir bitki gelişim düzenleyicisidir, birlikte kullanıldığı gübrelerin etkinliğini artırmakta ve topraktan 

yıkanıp gitmesine engel olmaktadır (Özkan, 2007). Bitkisel üretimde kalite ve toprak verimliliğinin 

sürdürülebilirliğinde, çevre kirliğinin azaltılmasında toprak düzenleyicileri önemli bir yere sahiptir (Fallahia et. al., 

2006; Dursun ve ark., 1998). Toprak düzenleyicilerin hem toprak hem de bitkide Ca, Fe, Mn yarayışlılığını artırdığını 

ayrıca bitkilerin Fe, Zn, Cu ve Mn alımı arasında bir ilişkinin olduğunu bildirmişlerdir (Bedegain et. al., 2000; Chen et. al., 

1999).    

Bu üretim sisteminde yer alan toprak düzenleyicileri içerisinde leonarditin günümüzde giderek kullanımı 

hızla yaygınlaşmıştır. Leonardit yüksek oranda humik asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementlerini içeren, 

kömür düzeyine ulaşmamış doğal organik maddedir (Broughton, 1972). Toprak düzenleyicisi ve organik gübre olarak 

da adlandırılan leonardit agregasyon, su tutma kapasitesi, mikroelement alınabilirliği gibi toprağın fiziksel ve kimyasal 

özellikleri üzerine olumlu etkisi olan doğal bir maddedir (Tan, 2003; Watson et. al., 2002). Bunun yanısıra leonardit 

içerdiği hümik asitler yolu ile toprakta bulunan bitki besin maddelerinin yarayışlılığını artırdığından inorganik gübre 

kullanımında tutumluluk sağlayıcı özelliktedir. Yapılan çalışmalarda toprağa leonardit uygulamasıyla topraktaki K 
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miktarının önemli ölçüde arttığı ortaya konulmuştur (Baran ve ark., 2002). Toprağın organik kısmının temel bileşeni 

olan humik maddeler bitki büyüme ve gelişmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir (Tan, 1998). Humik maddeler bitki 

besin maddelerini yavaşça ortama verip, yüksek KDK içeriğine sahip olması yanında ortam pH’sının tamponlanma 

kapasitesinin ağır metal ve zararlı endüstriyel bileşiklerin yükselmesini engellemesi gibi toprak özelliklerini de 

düzenlemede önemli bir role sahiptir (Amir et. al., 2006).  

Bu çalışmayla organik tarımda yaygın olarak kullanılan leonarditin azaltılmış azotlu gübre uygulamalarıyla 

birlikte toprakların kimyasal özellikleri üzerine yapmış olduğu etkiler araştırılmıştır.  

MATERYAL VE METOD 

Deneme, Tokat İli Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisinde çakılı 

olarak yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde 6 konulu 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. 

Bitki materyali olarak orta erkenci Agria patates çeşidi kullanılmıştır. Patates yumruları 70 cm sıra arası ve 30 cm sıra 

üzeri ara ile açılan ocaklara 8-10 cm derine olacak şekilde dikilmiştir. Azotlu gübre olarak Amonyum sülfat (% 21), 

toprak düzenleyicisi olarak leonardit kullanılmıştır. Azotun yarısı ve leonardit dikimle, azotun diğer yarısı sulamalarla 

4 eşit parçaya bölünerek damla sulama sistemiyle uygulanmıştır. Deneme konularını; E0 (Optimum NPK), E1 

(Optimum PK+1/5 N+200 kg/da Leonardit), E2 (Optimum PK+2/5N+200 kg/da Leonardit), E3 (Optimum 

PK+3/5N+200 kg/da Leonardit), E4 (Optimum PK+4/5N+200 kg/da Leonardit), E5 (Optimum PK+5/5N+200 kg/da 

Leonardit) oluşturmuştur. Hasat sonrası (0-20) ve (20-40 cm) derinliklerinden alınan toprak örneklerinde Deneme 

toprağında CaCO3 (Chapman and Pratt, 1961), pH (McLean, 1986), değişebilir potasyum (Richards, 1954), alınabilir 

fosfor (Olsen et. al., 1954), organik madde (Jackson, 1956) içerikleri belirlenmiştir. Denemede kullanılan toprak 

sırasıyla kireç içeriği %10,5; pH(1:2.5)’sı 7,74; organik madde içeriği %1,97; yarayışlı P2O5 13,4 kg/da, değişebilir K2O 

154 kg/da’dır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma, destekleyici bitki besleme sisteminde azaltılmış azotlu gübre uygulamalarının 2011 yılının Mart 

ayında başlamış, 2011 yılının Temmuz ayında patates hasadı yapılmıştır. Azaltılmış azotlu gübre uygulamaları ve 

leonarditin toprağın (0-20 cm) alınan örneklerinde EC, pH, organik madde, kireç, yarayışlı fosfor ve yarayışlı potasyum 

içeriğine etkisi önemsiz bulunmuştur (Çizelge 1). Patates hasat sonrası (0-20 cm) alınan toprak örneklerinde pH 

değerleri (%7.66-7.81) arasında; EC değerleri (0.97-1.42 mmhos/cm); kireç (%10.83-11.56) arasında; yarayışlı fosfor 

değerleri (12.98 kg/da-14.58 kg/da); potasyum değerleri (132.33 kg/da- 145 kg/da); organik madde miktarları 

(%1.48-1.80) arasında değişmiştir. Azaltılmış azotlu gübre uygulamaları ve leonarditin (20-40 cm) derinliğinden 

alınan toprakların EC, pH ve organik madde içeriklerini %5 düzeyinde etkilediği ortaya çıkmıştır (Çizelge 1). En yüksek 

EC değeri 1.08 mmhos/cm ile E4 uygulamasında, en yüksek pH değeri 7.83 ile E1 uygulamasında; en yüksek organik 

madde içeriği %1.70 ile E2 uygulamasında tespit edilmiştir. Organik materyallerin toprağa uzun süreli uygulanmaları 

sonucunda pH düzenleyici olarak görev yapmakta ve toprakların pH değerlerinin nötral olmasını sağlamaktadır 

(Sağlam, 2008). Pek çok araştırmacı topraklara artan miktarda organik materyallerin verilmesiyle toprakların organik 

madde miktarlarının arttığını bildirmişlerdir (Paradelo et. al., 2012; Maca et. al., 2012). Kireçli topraklar besin 

elementlerinin alınabilirliğini sınırlayan en önemli faktörlerden birisidir (Katkat ve ark., 2009). Yapılan çalışmalarda 

kireçli topraklara leonardit uygulamasıyla toprakların pH değerinin düştüğü ve bazı besin elementlerinin bitkilerce 

alımının arttığı tespit edilmiştir (Kütük ve ark., 2000). Yapılan çalışmalarda organik materyallerin artan miktarlarda 

toprağa uygulanmasıyla EC değerlerinde düşmelerin olduğu tespit edilmiştir (Madejon et. al., 2003). Çizelge 1 

incelendiğinde azaltılmış azotlu gübre uygulamaları ve leonarditin  (20-40 cm) alınan toprakların kireç, yarayışlı 

fosfor, yarayışlı potasyumları üzerine önemli bir etkisi ortaya çıkmamıştır. Alkali karakterli toprağa fosfor ile b irlikte 

leonardit uygulamasının topraktaki alınabilir fosfor konsantrasyonunu artırdığını bildirmişlerdir (Padem et. al., 1997; 

Erdal ve ark., 1999).  
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Çizelge 1. Azaltılmış azotlu gübrelerin leonarditle uygulanması sonucu hasat sonrası toprakların bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi   

Konular Derinlik 

(cm) 

EC(mmhos/cm) pH Kireç(%) Y.fosfor 

(kg/da) 

Y.potasyum 

(kg/da) 

Organik 

madde(%) 

E0(Optimum NPK) 

0-20 1.08 7.73 11.56 14.58 135.33 1.72 

20-40 1.01a 7.79b 11.46 8.01 131.33 1.58ab 

Ort. 1.05 7.76 11.51 11.29 133.33 1.65 

E1(1/5N+optimum 

PK+200 kg/da 

Leonardit) 

0-20 1.02 7.69 11.07 12.98 142.33 1.80 

20-40 0.81b 7.83a 10.83 7.71 127 1.58ab 

Ort. 0.91 7.76 10.95 10.34 134.66 1.69 

E2(2/5N+optimum PK 

+ 200 kg/da leonardit) 

0-20 0.97 7.81 10.96 14.33 145 1.66 

20-40 0.95ab 7.81a 11.06 8.93 141.66 1.70a 

Ort. 0.96 7.81 11.01 11.63 143.33 1.68 

E3(3/5N+optimum PK 

+ 200 kg/da leonardit) 

0-20 1.20 7.70 10.96 14.12 132.33 1.56 

20-40 0.98a 7.77bc 11.20 6.10 123.66 1.51abc 

Ort. 1.09 7.74 11.08 10.11 127.99 1.54 

E4(4/5N+optimum PK 

+ 200 kg/da leonardit) 

0-20 1.27 7.73 11.06 13.32 133.66 1.48 

20-40 1.08a 7.77c 10.86 8.85 120.66 1.28c 

Ort. 1.18 7.75 10.96 11.08 127.16 1.38 

E5 (5/5N+optimum PK 

+ 200 kg/da leonardit) 

0-20 1.42 7.66 10.83 12.28 133.66 1.49 

20-40 1.05a 7.79bc 11.33 10.38 120.66 1.39bc 

Ort. 1.24 7.73 11.08 11.33 127.16 1.44 
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FARKLI FORM VE DOZDAKİ ORGANOMİNERAL GÜBRE UYGULAMALARININ 

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİ İLE 

BESİN MADDESİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

Özen MERKEN1  Akay ÜNAL1  M. Sacit İNAN1  Selçuk KARABAT1 

ÖZET 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz Üzüm çeşidinde farklı form ve dozlardaki organomineral gübrelerinin toprak ve yaprakta besin 

madde miktarları incelenmiştir. Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağında yapılmıştır. 

Denemede özel bir firmanın organomineral gübreleri kullanılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen çalışmada tesadüf parselleri deneme 

desenine göre kurulan parselde iki farklı organomineral gübrenin üç farklı dozu ve kimyasal gübrelemede ise üç farklı kimyasal gübrelemenin üç 

farklı dozu uygulanmıştır. Her uygulamada üç tekerrür ve her tekerrürde 5 asma olacak şekilde deneme oluşturulmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında 

denemede çiçeklenme ve ben düşme dönemlerinde (0-30), (30-60) cm derinliklerinden toprak ve tüm yaprak örnekleri alınmıştır. Toprak ve 

yaprakta besin madde miktarlarında özellikle organomineral gübre uygulamalarında artışlar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organomineral gübre, Sultani Çekirdeksiz üzüm, yaprak analizleri, toprak analizleri. 

ORGANOMINERAL FERTILIZER OF DIFFERENT FORMS AND DOSES WITH SOIL AND 

LEAF ANALYSIS APPLICATIONS SULTANI ÇEKIRDEKSIZ GRAPE CULTIVAR 

INVESTIGATION OF NUTRIENT VALUES 

ABSTRACT 

In this study, doses of different forms and organo-mineral fertilizers Sultani Çekirdeksiz grape cultivar and leaf nutrient contents in the 

soil. Applications were made in Manisa Viticulture Research Station Management Sultani Çekirdeksiz grape. Organo-mineral fertilizers used in the 

experiment, a private company. This study was conducted in 2011 and 2012 was established by the plot completely randomized design with 

three different doses of two different organo-mineral fertilizers and chemical fertilization of three different doses of three different chemical 

fertilizers were applied. Each application will be suspended three replications and five replicates in each trial was established. Flowering and 

veraison stages of the experiment in 2011 and 2012 (0-30), (30-60) cm depths of soil and leaf samples were taken from all. Amounts of soil and 

leaf nutrient increases, especially organo-mineral fertilizer applications have been identified. 

Key words: Organo-mineral fertilizers, Sultani Çekirdeksiz grape, leaf analysis, soil analysis 

GİRİŞ 

Ülkemiz üretim ve alan bakımından dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasında yer almaktadır. 2011 yılı 

verilerine göre ülkemizde 4 725 454 da bağ alanında toplam 4 296 351 ton yaş üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu 

üretimin 2 268 967 tonu sofralık, 1 562 064 tonu kurutmalık ve 465 320 tonu ise şaraplık olarak 

değerlendirilmektedir (Anonim, 2011).  

Sofralık üretimin büyük bir kısmı, kurutmalık üretimin ise tamamına yakını Ege Bölgesinde yapılmaktadır. 

Bölgede en yaygın yetiştirilen üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksizdir. Sultani Çekirdeksiz Üzüm yetiştiriciliği Manisa, 

Denizli ve İzmir illerinde yoğunlaşmıştır. Son verilere göre sofralık yaş üzüm ihracatımız 2011 yılında 240.083 tona 

ulaşmıştır (Anonim, 2012). 

Bağcılıkta uygulanan en önemli kültürel uygulamalardan birisi gübreleme olup verim ve kalitenin 

yükseltilmesi amacıyla yapılan kültürel uygulamalar içerisinde gübrelemenin ayrı bir önemi vardır. Bilinçli şekilde 

yapılan gübreleme uygulamaları ile verim ve kalitede artışların olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 

Bitkisel üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artırılabilmesinin verimliliğin artırılmasına bağlı olduğu, verimliliğin 

geliştirilmesinde ise en etkin yollardan birisinin doğru gübre kullanımı olduğu bilinen bir gerçektir. Gübrelerin 

verimlilik artışındaki payı koşullara göre değişse de, genel olarak % 50 civarında olduğu ifade edilmektedir (Aydeniz, 

1992). 

Çok yıllık bir bitki olan asmada gübreleme dışında tüm kültürel uygulamalar gereği gibi yapılsa dahi uygun 

gübreleme programlarının uygulanmadığı durumlarda istenilen verim ve kalite düzeyine ulaşılamamaktadır. Verim ve 

kaliteyi arttırmada gübrelemenin payı %58, diğer önlemlerin payı ise % 42 olarak saptanmıştır (Zabunoğlu, 1991). 
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Toprak verimliliği yönünden organik maddenin bitkisel üretimde önemi bilinmektedir. Bu gübreler mineral 

besin maddelerini ve organik madde ihtiva etmesi nedeniyle “Organo-mineral” gübre olarak tanımlanmaktadır. Tam 

olgunlaşmamış (devamlı humus meydana gelmemiş) hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik gübrelerin mineral 

gübrelerle birlikte uygulanması, uygulanan mineral gübrelerin etkinliğini artırmaktadır.  

MATERYAL VE METOT 

Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Sultani Çekirdeksiz Üzüm deneme bağında 

gerçekleştirilmiştir. Denemede özel bir gübre firmasının organomineral gübreleri kullanılmıştır. 

2011 ve 2012 yıllarında yürütülen çalışmada tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulan parselde iki 

farklı organomineral gübrenin üç farklı dozu ve kimyasal gübrelemede ise üç farklı kimyasal gübrelemenin üç farklı 

dozu uygulanmıştır. Her uygulamada üç tekerrür ve her tekerrürde 5 asma olacak şekilde deneme oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz Üzüm çeşidinde farklı form ve dozlardaki organomineral gübrelerinin 

toprak ve yaprakta besin madde miktarları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 

Denemede taban gübrelemede 7.18.20 ve 11.5.25 formunda iki farklı organomineral ve bu organomineral 

gübreleri karşılaştırmak için ise bağların gübrelenmesinde genel olarak tercih edilen Amonyum Sülfat, Triple Süper 

Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral gübreleri kullanılmıştır. 7.18.20 ve 11.5.25 formundaki organomineral 

gübrelerinden 25 kg/da, 45 kg/da ve 65 kg/da olmak üzere üç farklı doz uygulanmıştır.  Amonyum Sülfat, Triple 

Süper Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral gübrelerinde ise sırasıyla 30-15-20 kg/da, 35-20-25 kg/da ve 40-

25-30 kg/da olmak üzere üç farklı doz uygulanmıştır.  Tüm uygulamalara ilk sulamadan önce 10 kg/da Amonyum 

Nitrat (%33N) gübresi uygulanmıştır. 

2011 ve 2012 yıllarında denemede çiçeklenme ve ben düşme dönemlerinde (0-30), (30-60) cm 

derinliklerinden toprak ve tüm yaprak örnekleri alınmıştır.  

Çiçeklenme ve ben düşme döneminde iki farklı derinlikten (0-30, 30-60cm) alınan toprak örneklerinde; 

yüzde toplam N (azot) Kjeldahl yöntemiyle, alınabilir P (fosfor) ise Olsen metoduna göre Spektrofotometrede 

okumaları yapılarak sonuçlar mg kg-1 cinsinden belirlenmiştir. Değişebilir K (potasyum), Ca (kalsiyum), Mg 

(magnezyum) 1 N Amonyum Asetat yöntemine göre Atomik Absorbsiyon Spektrometrede okumaları yapılarak mg 

kg-1 cinsinden sonuçlar belirlenmiştir. Yarayışlı Fe (demir), Zn (çinko), Mn (mangan) ve Cu (bakır) miktarı DTPA 

yöntemine göre Atomik Absorbsiyon Spektrometrede okumaları yapılarak mg kg-1 cinsinden sonuçlar elde edilmiştir. 

Çiçeklenme ve ben düşme döneminde alınan yaprak örneklerinde yüzde toplam N Kjeldahl yöntemiyle, 

yaş yakma uygulanarak elde edilen ekstraklarda P miktarları vanodomolibdo fosforik sarı renk yöntemi ile 

Spektrofotometrede, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu ise Atomik Absorbsiyon Spektrometrede okumaları yapılmıştır. 

Sonuçlar; makro besin elementlerinde %, mikro besin elementlerinde ise mg kg-1 olarak belirlenmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çizelge 1’de denemede kullanılan gübre ve dozları verilmiştir. 

Çizelge1. Denemede Kullanılan Gübre Ve Dozları 

Gübreler 

(Kg/Da) 

I II III: Klasik  

7.18.20 11.5.25 
Amonyum 

Sülfat 
TSP Potasyum Sülfat Toplam 

Uygulama Dozları  (1.) 25 25 30 15 20 65 

Uygulama Dozları  (2.) 45 45 35 20 25 80 

Uygulama Dozları  (3.) 65 65 40 25 30 95 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta azot (N)  besin madde değerleri çizelge 2’de 

verilmiştir.  2011 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek N besin 

madde değerini %0,19 ile I-2 uygulaması, (30-60) cm derinliğinde III-3 uygulaması %0,16 vermiştir. Ben Düşme 

döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2012 yılında en yüksek değeri II-1 uygulaması ile % 0,29; (30-

60) cm derinliğinde II-2, II-3 ve III-1 uygulamalarında belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi yaprak örneklerinde 2012 

yılında en yüksek değer II-2 uygulaması ile %4,25; Ben Düşme döneminde I-1 uygulaması ile %2,35 değeri elde 

edilmiştir.  
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Çizelge 2.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Azot (N)  % Besin Madde Değerleri 

 N (%) 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak Yaprak Toprak Yaprak 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 0,16 0,15 0,12 0,11 2,75 3,92 0,12 0,23 0,10 0,23 1,62 2,35 

I-2 0,19 0,13 0,11 0,11 2,70 3,88 0,12 0,26 0,12 0,23 1,78 2,05 

I-3 0,11 0,13 0,14 0,12 2,92 3,84 0,12 0,23 0,13 0,20 1,55 1,97 

II-1 0,15 0,12 0,12 0,12 3,18 3,98 0,10 0,29 0,08 0,26 1,57 1,94 

II-2 0,13 0,12 0,14 0,10 2,83 4,25 0,13 0,21 0,13 0,28 1,55 1,87 

II-3 0,15 0,14 0,14 0,11 3,02 4,17 0,12 0,24 0,12 0,28 1,08 1,89 

III-1 0,14 0,14 0,11 0,11 3,20 3,89 0,08 0,25 0,08 0,28 1,49 2,00 

III-2 0,13 0,14 0,08 0,13 2,77 3,58 0,12 0,13 0,11 0,13 1,32 1,98 

III-3 0,15 0,14 0,16 0,12 2,91 3,69 0,12 0,14 0,13 0,14 1,36 2,02 

Max. 0,19 0,15 0,16 0,13 3,20 4,25 0,13 0,29 0,13 0,28 1,78 2,35 

Min. 0,11 0,12 0,08 0,10 2,70 3,58 0,08 0,13 0,08 0,13 1,08 1,87 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta fosfor (P)  besin madde değerleri çizelge 3’de 

verilmiştir.  2011 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek P besin 

madde değerini 45,16 ppm ile I-2 uygulaması, (30-60) cm derinliğinde I-2 uygulaması ile 11,14 ppm vermiştir. Ben 

Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2012 yılında en yüksek değeri III-3 uygulaması ile 

59,78 ppm; 2011 yılında (30-60) cm derinliğinde II-3 uygulamasında 70,26 ppm belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi 

yaprak örneklerinde 2011 yılında en yüksek değer II-3 uygulaması ile % 0,27; 2012 yılında I-1, I-2, II-1 ve II-3 

uygulamaları ile% 0,27; Ben Düşme döneminde I-2 uygulaması ile %0,12 değeri elde edilmiştir.  

Çizelge 3.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Fosfor (P) Besin Madde Değerleri 

 P 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak  (ppm) Yaprak (%) Toprak  (ppm) Yaprak (%) 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 9,98 4,30 3,68 4,30 0,24 0,27 19,64 7,66 10,30 24,00 0,15 0,11 

I-2 45,16 5,32 11,14 4,46 0,22 0,27 13,76 1,90 32,76 2,08 0,16 0,12 

I-3 33,38 4,64 4,84 3,96 0,26 0,25 10,30 9,82 9,44 8,38 0,12 0,10 

II-1 7,32 4,64 0,20 4,98 0,25 0,27 12,38 2,80 40,20 2,26 0,12 0,10 

II-2 5,66 4,82 4,50 4,64 0,24 0,26 15,30 2,08 13,40 7,66 0,11 0,09 

II-3 0,20 5,50 0,19 3,96 0,27 0,27 8,56 3,70 70,26 1,72 0,10 0,10 

III-1 16,46 5,66 0,18 5,84 0,24 0,24 6,66 11,08 4,08 1,54 0,13 0,10 

III-2 0,20 5,32 0,17 6,36 0,24 0,26 8,92 11,96 14,44 11,60 0,11 0,10 

III-3 5,34 5,32 4,84 4,64 0,26 0,25 4,94 59,78 5,46 17,18 0,12 0,10 

Max. 45,16 5,66 11,14 6,36 0,27 0,27 19,64 59,78 70,26 24,00 0,16 0,12 

Min. 0,20 4,30 0,17 3,96 0,22 0,24 4,94 1,90 4,08 1,54 0,10 0,09 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta potasyum (K)  besin madde değerleri çizelge 4’de 

verilmiştir.  2011 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek K besin 

madde değerini 342,1 ppm ile I-2. uygulaması, (30-60) cm derinliğinde III-3 uygulaması ile181,9 ppm vermiştir.  

Çizelge 4.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Potasyum (K) Besin Madde Değerleri 

 K 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak  (ppm) Yaprak (%) Toprak  (ppm) Yaprak (%) 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 144,2 199,3 97,78 127,5 0,52 2,24 177,7 130,40 109,1 190,30 1,01 1,78 

I-2 342,1 227,9 131,9 171,8 0,45 2,03 204,2 156,70 159,8 121,60 0,94 1,92 

I-3 213,4 200,4 154,8 142 0,47 1,8 275,2 131,40 241,0 94,25 0,93 1,74 

II-1 195,1 271,2 128,5 176,3 0,54 1,85 144,3 175,50 108,9 122,20 1,01 1,86 

II-2 248,1 215,7 159,7 206,9 0,55 1,73 235,6 126,30 212,1 125,60 1,02 2,38 

II-3 157,3 217,2 156,3 186,5 0,59 1,73 182,1 161,60 179,0 126,60 1,04 2,00 

III-1 282,7 243,2 164,6 213,6 0,54 1,85 132,9 190,10 124,5 116,80 0,96 2,15 

III-2 117,2 362,5 107,8 266,2 0,59 1,98 214,2 183,50 196,9 142,20 0,94 2,05 

III-3 208,6 256,2 181,9 238,9 0,61 1,84 155,4 287,10 169,2 207,30 0,90 2,35 

Max. 342,1 362,5 181,9 266,2 0,61 2,24 275,2 287,10 241,0 207,30 1,04 2,38 

Min. 117,2 199,3 97,78 127,5 0,45 1,73 132,9 126,30 108,9 94,25 0,90 1,74 
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Ben Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2011 yılında en yüksek değeri I-3 

uygulaması ile 275,2 ppm; 2011 yılında (30-60) cm derinliğinde I-3 uygulamasında 241,0 ppm belirlenmiştir. 

Çiçeklenme dönemi yaprak örneklerinde 2012 yılında en yüksek değer I-1 uygulaması ile% 2,24; Ben Düşme 

döneminde II-2 uygulaması ile %2,38 değeri elde edilmiştir.  

Çizelge 5.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Kalsiyum (Ca) Besin Madde Değerleri 

 Ca 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak  (ppm) Yaprak (%) Toprak  (ppm) Yaprak (%) 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 4067 4537 4056 4469 2,42 5,39 4484 4445 4624 4050 3,73 5,19 

I-2 4200 4739 4167 4763 3,13 5,73 4668 4745 4672 4432 3,99 5,49 

I-3 4426 4683 4459 4701 2,65 5,50 5031 4534 5023 4744 3,84 5,62 

II-1 4247 4751 4340 4694 2,88 5,40 4841 4902 4851 4883 4,10 5,59 

II-2 4311 4879 4272 4849 3,51 5,14 4870 4846 4834 4866 4,30 5,56 

II-3 4375 4834 4490 5066 2,72 4,60 4999 4546 5024 4985 4,16 5,71 

III-1 4629 4795 4420 4891 2,99 4,94 5052 4892 5227 4911 4,16 5,06 

III-2 4456 4706 4435 4502 2,99 4,63 4880 4715 4982 4786 4,12 5,23 

III-3 4408 4792 4368 4906 3,40 4,70 5107 5014 5122 4979 3,89 5,59 

Max. 4629 4879 4490 5066 3,51 5,73 5107 5014 5227 4985 4,30 5,71 

Min. 4067 4537 4056 4469 2,42 4,60 4484 4445 4624 4050 3,73 5,06 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta kalsiyum (Ca)  besin madde değerleri çizelge 5’de 

verilmiştir.  2012 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Ca besin 

madde değerini 4879 ppm ile II-2. uygulaması, (30-60) cm derinliğinde II-3 uygulaması ile 5066 ppm vermiştir. Ben 

Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2011 ve 2012 yılında en yüksek değeri III-3 

uygulaması ile sırasıyla 5107 ppm ve 5014 ppm; 2012 yılında (30-60) cm derinliğinde II-3 uygulamasında 4985 ppm 

belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi yaprak örneklerinde 2012 yılında en yüksek değer I-2 uygulaması ile% 5,73; Ben 

Düşme döneminde II-3 uygulaması ile %5,71 değeri elde edilmiştir.  

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta magnezyum (Mg)  besin madde değerleri çizelge 

6’de verilmiştir.  2012 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Mg besin 

madde değerini 452,9 ppm ile I-2. uygulaması, (30-60) cm derinliğinde I-2 uygulaması ile 469,9 ppm vermiştir. Ben 

Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2012 en yüksek değeri I-1 uygulaması ile 144,90 ppm; 

2011 yılında (30-60) cm derinliğinde I-3 uygulamasında 268,5 ppm belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi yaprak 

örneklerinde 2012 yılında en yüksek değer I-1 uygulaması ile % 0,21; Ben Düşme döneminde 2011 yılında I-2 

uygulaması ile % 0,62 değeri elde edilmiştir.  

Çizelge 6.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Magnezyum (Mg) Besin Madde Değerleri 

 Mg 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak  (ppm) Yaprak (%) Toprak  (ppm) Yaprak (%) 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 237,7 425 234,8 365,4 0,35 0,21 216,9 144,90 200,6 67,15 0,50 0,15 

I-2 244,2 452,9 223,3 469,9 0,40 0,18 208,9 71,19 214,7 71,46 0,62 0,19 

I-3 269,7 424,1 274,5 367,7 0,43 0,13 276,0 64,91 268,5 65,05 0,48 0,15 

II-1 242,5 424,8 239,9 171,6 0,41 0,13 221,3 69,26 213,3 64,63 0,56 0,13 

II-2 259,5 399,4 239,6 194,1 0,44 0,12 228,4 73,10 236,5 77,79 0,58 0,15 

II-3 256,1 401,5 258,2 401,8 0,42 0,10 252,7 91,46 265,1 83,15 0,50 0,18 

III-1 360,4 400,7 246,1 423,9 0,42 0,14 246,0 89,44 241,1 89,34 0,55 0,21 

III-2 237,1 365,4 233,8 374,4 0,45 0,15 231,7 80,03 240,8 63,60 0,48 0,19 

III-3 255,3 365,3 253,3 368,1 0,47 0,10 268,1 91,86 262,0 88,51 0,47 0,21 

Max. 360,4 452,9 274,5 469,9 0,47 0,21 276,0 144,90 268,5 89,34 0,62 0,21 

Min. 237,1 365,3 223,3 171,6 0,35 0,10 208,9 64,91 200,6 63,60 0,47 0,13 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta demir (Fe)  besin madde değerleri çizelge 7’de 

verilmiştir.  2011yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Fe besin 

madde değerini 7,05 ppm ile I-1 uygulaması ve 2012 yılında 13,64 ppm ile II-3uygulaması, 2012 yılında (30-60) cm 

derinliğinde II-3 uygulaması ile 14,58 ppm vermiştir. Ben Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm 

derinliğinde 2012 en yüksek değeri I-1 uygulaması ile 11,66 ppm; 2011 yılında (30-60) cm derinliğinde I-3 

uygulamasında 12,17 ppm belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi yaprak örneklerinde 2011 yılında en yüksek değer III-1 

uygulaması ile 205,70ppm; Ben Düşme döneminde 2012 yılında I-3 uygulaması ile 248 ppm değeri elde edilmiştir.  
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Çizelge 7.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Demir (Fe) Besin Madde Değerleri 

 Fe (ppm) 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak Yaprak Toprak Yaprak 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 7,05 12,88 5,71 12,29 129,81 163 10,03 11,66 9,36 5,16 273,20 184,00 

I-2 3,70 10,78 4,08 13,15 89,24 184 8,34 4,36 8,45 3,99 252,80 58,51 

I-3 4,01 10,79 4,74 9,05 124,01 153 10,89 5,98 12,17 5,76 177,23 248,00 

II-1 4,30 7,95 4,83 9,08 111,90 111 9,97 2,27 10,67 6,36 223,03 184,00 

II-2 4,74 12,71 2,43 12,13 133,07 143 8,84 5,06 10,44 5,34 322,90 187,00 

II-3 5,22 13,64 4,53 14,58 171,74 94 9,92 2,93 11,78 2,87 255,70 242,00 

III-1 4,56 13,27 4,35 9,54 205,70 186 10,65 2,20 11,29 4,63 437,77 210,00 

III-2 4,96 11,71 5,88 11,24 179,60 194 10,56 1,61 8,60 6,23 214,30 201,45 

III-3 5,06 12,21 4,07 11,77 143,80 103 7,62 3,31 8,17 9,08 259,57 111,00 

Max. 7,05 13,64 5,88 14,58 205,70 194 10,89 11,66 12,17 6,36 437,77 248,00 

Min. 3,70 7,95 2,43 9,05 89,24 94 7,62 1,61 8,17 2,87 177,23 58,51 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta çinko (Zn)  besin madde değerleri çizelge 8’de 

verilmiştir.  2012 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Zn besin 

madde değerini 1,03 ppm ile II-2 uygulaması, 2012 yılında (30-60) cm derinliğinde I-2 uygulaması ile 1,53 ppm 

vermiştir. Ben Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30)cm derinliğinde 2012 en yüksek değeri I-2 uygulaması 

ile 7,60 ppm; 2012 yılında (30-60) cm derinliğinde I-2 uygulamasında 7,50 ppm belirlenmiştir. Çiçeklenme dönemi 

yaprak örneklerinde 2011 yılında en yüksek değer II-2 uygulaması ile 27,49 ppm; Ben Düşme döneminde 2012 

yılında III-3 uygulaması ile 66,38 ppm değeri elde edilmiştir.  

Çizelge 8.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Çinko (Zn) Besin Madde Değerleri 

 Zn (ppm) 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak Yaprak Toprak Yaprak 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 0,98 0,92 0,95 0,67 19,63 28,29 1,79 0,55 1,02 0,18 25,67 40,77 

I-2 0,91 0,50 0,30 1,53 18,50 23,11 1,03 7,60 1,14 7,50 28,47 41,66 

I-3 1,04 0,64 0,73 0,43 19,77 35,82 1,39 6,00 1,55 6,07 15,83 37,50 

II-1 1,03 0,19 0,55 0,49 21,44 26,09 0,96 6,05 2,56 5,24 36,33 33,50 

II-2 0,76 1,03 0,47 0,38 27,49 18,70 1,48 5,74 0,90 5,86 22,53 45,28 

II-3 0,71 0,84 0,50 0,36 25,94 32,28 1,42 1,83 1,88 6,06 30,35 39,11 

III-1 0,87 0,48 0,91 0,52 24,04 37,99 2,62 3,76 1,91 5,65 50,69 56,23 

III-2 1,06 0,69 0,60 0,45 22,66 40,65 1,09 4,76 0,85 5,81 22,89 66,38 

III-3 1,23 0,25 0,60 0,39 24,54 35,88 1,92 6,08 1,39 5,73 21,05 38,00 

Max. 1,23 1,03 0,95 1,53 27,49 40,65 2,62 7,60 2,56 7,50 50,69 66,38 

Min. 0,71 0,19 0,30 0,36 18,50 18,70 0,96 0,55 0,85 0,18 15,83 33,50 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta mangan (Mn)  besin madde değerleri çizelge 9’de 

verilmiştir.  2011 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Mn besin 

madde değerini 8,47 ppm ile II-3 uygulaması, 2012 yılında (30-60) cm derinliğinde II-2 uygulaması ile 24,47 ppm 

vermiştir. Ben Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde 2011 en yüksek değeri I-3 uygulaması 

ile 38,64 ppm; 2011 yılında (30-60) cm derinliğinde I-3 uygulamasında 39,60 ppm belirlenmiştir.  

Çizelge 9.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Mangan (Mn)  Besin Madde Değerleri 

 Mn (ppm) 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak Yaprak Toprak Yaprak 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 8,09 10,96 8,23 17,68 54,03 34,04 15,84 22,21 15,25 9,34 136,37 50,21 

I-2 5,33 8,45 7,46 13,83 45,57 67,28 16,36 23,41 15,39 19,58 120,60 112,00 

I-3 6,71 22,63 7,98 16,45 52,30 50,56 38,64 8,00 39,60 17,87 118,65 87,83 

II-1 6,28 11,35 6,79 13,67 52,00 89,55 17,06 15,17 17,39 15,20 133,83 74,78 

II-2 7,34 9,64 5,88 24,47 49,96 84,80 15,64 16,62 17,31 7,32 125,70 89,59 

II-3 8,47 13,88 7,30 24,30 54,74 58,60 19,17 6,54 19,27 14,78 124,03 82,69 

III-1 5,51 26,87 7,04 10,09 56,27 67,56 18,01 21,41 17,77 4,35 138,17 54,05 

III-2 7,67 18,16 7,75 20,26 61,08 36,07 18,45 22,09 16,39 20,38 125,37 101,00 

III-3 7,27 15,58 8,82 20,94 53,71 69,20 15,92 28,25 19,20 25,67 110,62 73,92 

Max. 8,47 26,87 8,82 24,47 61,08 89,55 38,64 28,25 39,60 25,67 138,17 112,00 

Min. 5,33 8,45 5,88 10,09 45,57 34,04 15,64 6,54 15,25 4,35 110,62 50,21 
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Çiçeklenme dönemi yaprak örneklerinde 2012 yılında en yüksek değer II-1 uygulaması ile 89,55 ppm; Ben 

Düşme döneminde 2012 yılında I-2 uygulaması ile 112 ppm değeri elde edilmiştir. 

Çiçeklenme ve Ben Düşme dönemi toprakta ve yaprakta bakır (Cu)  besin madde değerleri çizelge 10’de 

verilmiştir.  2012 yılında çiçeklenme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde en yüksek Cu besin 

madde değerini 20,19 ppm ile I-1 uygulaması, 2012 yılında (30-60) cm derinliğinde III-2 uygulaması ile 18,42 ppm 

vermiştir. Ben Düşme döneminde toprak örneklerinde (0-30) cm derinliğinde 2011 en yüksek değeri I-1 uygulaması 

ile 17,84 ppm; 2011 yılında (30-60) cm derinliğinde II-3 uygulamasında 15,98 ppm belirlenmiştir. Çiçeklenme 

dönemi yaprak örneklerinde 2012 yılında en yüksek değer III-3 uygulaması ile 77,38 ppm; Ben Düşme döneminde 

2012 yılında III-3 uygulaması ile 128 ppm değeri elde edilmiştir. 

Çizelge 10.Çiçeklenme ve Ben Düşme Dönemi Toprakta ve Yaprakta Bakır (Cu) Besin Madde Değerleri 

 Cu (ppm) 

Çiçeklenme Ben Düşme 

Toprak Yaprak Toprak Yaprak 

0-30 30-60 Tüm 0-30 30-60 Tüm 

Uygulama 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-1 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I-2 11,49 20,19 6,55 11,34 5,45 30,02 17,84 6,98 13,96 13,09 9,92 56,20 

I-3 11,70 17,91 5,49 12,47 0,99 37,44 15,35 3,82 14,20 15,36 5,90 73,35 

II-1 13,27 14,38 9,46 10,99 1,70 39,34 15,86 4,49 15,26 9,92 4,04 83,65 

II-2 12,35 9,83 6,73 10,05 5,94 66,40 14,34 2,81 12,55 2,15 3,13 90,31 

II-3 12,76 17,89 5,14 8,53 1,96 54,33 16,66 5,71 14,87 2,13 5,14 94,65 

III-1 10,30 14,64 8,55 9,05 1,80 60,78 16,48 8,92 15,98 1,86 3,27 111,00 

III-2 12,99 16,70 9,01 11,59 5,22 62,38 14,94 2,06 13,60 8,06 4,30 123,00 

III-3 9,85 18,41 7,86 18,42 1,16 64,46 17,53 3,29 14,92 3,27 3,42 120,00 

Max. 13,00 11,00 10,19 7,40 1,59 77,38 13,82 2,40 12,98 7,80 3,29 128,00 

Min. 13,27 20,19 10,19 18,42 5,94 77,38 17,84 8,92 15,98 15,36 9,92 128,00 

Çolakoğlu (1995) organik ve mineral gübrelerin birlikte üretilerek tarımda kullanılmasının sürdürülebilir 

tarım bakımından önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Çolakoğlu (1996) organo-mineral gübre üretimine yeni yaklaşımlar isimli çalışmasında humusa bitki besin 

maddeleri ilave edilerek üretilmekte olan organomineral gübrelerin çeşitli ticari isimler altında ülkemize ithal 

edilmekte ve bazı üreticiler tarafından kullanılmakta olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca araştırıcı ham materyal 

bakımından yeterli ve kaliteli kaynaklara sahip olan ülkemizde organomineral gübrelerin üretilmesi ile kontrollü tarım 

sistemi olarak bilinen “sürdürülebilir tarım” sistemi içinde geniş çaplı üretim yapmanın mümkün olacağını bildirmiştir. 

Bojinova ve ark. (1999) mineral ve organomineral gübrelerin baharlık arpanın gelişimine, besin element 

içeriğine ve verime etkileri konusunda çalışmışlardır. 3 yıl boyunca bitki ve toprak analizleri yapılmıştır. Sonuçta 

organomineral gübrenin uygulandığı parsellerdeki arpa bitkisinin gelişimi daha iyi olmuş ve verim amonyum nitrat ve 

süperfosfat gibi mineral gübrelere oranla % 15,2 daha yüksek bulunmuştur. 

Tejada ve ark. (2005) iki farklı organomineral gübre uygulamasının besin maddesi kayıpları ve buğday 

bitkisinde ürüne etkileri konusunda çalışmışlardır. Bu gübrelerden biri organik + inorganik gübre karışımı, diğeri ise 

organomineral gübredir. Organik + inorganik gübre karışımı ile muamele edilen topraklarda inorganik azot, fosfor ve 

potasyum kayıpları fazla olduğu için bu tip topraklara su ile birlikte organomineral gübre uygulanabileceği tavsiye 

edilmiştir.  

Colugnati ve ark. (2003) İtalya’da organomineral gübrenin üzüm üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 

Araştırıcılar organomineral gübrenin üzümün veriminde, vegetatif gelişiminde ve meyve olgunluğunda olumlu etkiler 

yaptığını bildirmişlerdir. 

Kurmysheva ve Efremov (1998) yaptıkları çalışmada mineral ve organomineral gübrelerin toprağın kimyasal 

özellikleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Araştırıcılar mineral gübrenin tek başına uygulanmasının topraktaki humus 

miktarını arttırmadığını, organomineral gübre uygulamalarının toprağın verimini arttırmak adına daha iyi sonuç 

verdiğini saptamışlardır. 

Blagoveshchenskaya ve ark. (2005) organik ve mineral gübrelerin uzun süreli etkileri konusunda 

çalışmışlardır. Araştırıcılar 5 farklı uygulamayı değerlendirmişlerdir: I. kontrol, II. çiftlik gübresi (N-45, P-20, K-60, 

kg/ha), III. mineral gübre (N-80, P-80, K-80, kg/ha), IV. organomineral gübre, düşük doz (N-125, P-100, K-140, kg/ha) 

ve organomineral gübre, yüksek doz (N-210, P-165, K-230, kg/ha). Sonuç olarak, verimi arttırmak ve ekolojik dengeyi 

korumak açısından en uygun uygulamanın organomineral gübreleme, düşük doz (N-125, P-100, K-140, kg/ha) 

olduğu ifade edilmiştir. 
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SONUÇ 

7.18.20 ve 11.5.25 formunda iki farklı organomineral ve bu organomineral gübrelerini karşılaştırmak için ise 

bağların gübrelenmesinde genel olarak tercih edilen Amonyum Sülfat, Triple Süper Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat 

mineral gübre uygulamalarında toprak ve yaprakta besin madde miktarlarında özellikle organomineral gübre 

uygulamalarında artışlar tespit edilmiştir. 

İki yıllık toprak ve yaprak analiz sonuçları değerlendirildiğinde birinci dozları ile 7.18.20 gübresinden dekara 

25 kg, 11.5.25 gübresinden dekara 25 kg, klasik gübrelemeden ise dekara 65 kg uygulama yapılmaktadır. 7.18.20 

gübresinden dekara 25 kg verilmesi ile N + P2O5 + K2O toplamı bakımından dekara 11,25 kg, 11.5.25 gübresinden 

10,25 kg ve klasik gübrelerle ise 22,90 kg etkili madde verildiği anlaşılmaktadır. Toprağa daha az etkili madde 

verilmesinden dolayı 7.18.20 ve 11.5.25 organomineral gübreler bu yönüyle tercih edilebilir.  
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BAKIR İÇEREN FUNGUSİTLERİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Esma SÖYLEMEZ1  Zeliha KAYAALTI2  Yalçın KAYA1  Bülent BAŞARAN1 

ÖZET 

Günümüzde gittikçe artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak üzere tarımsal üretimde, birim alandan en yüksek ürünü alabilmek ve 

üretim artışı ana hedef olmuştur. Tarımda zararlılılar fungal hastalıklar ve yabancı otlarla mücadelede ve bitki koruma için ‘pesitisid’ adı verilen 

kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Pestisitlerin sürekli, bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullanılması, bugün dünyada tarımın en önemli problemlerinden 

birisi haline gelmiştir. Bazı mantari hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla yetiştiriciler yoğun olarak bakırlı preperatları tercih etmektedirler. 

Bakır, bakır oksiklorid, bakır sülfat ve bakır oksit esaslı preparatlardır.  Bakır, bitkiler, hayvanlar ve insanlar için önemli olan esansiyel eser bir 

metaldir. Bitki bünyesinde enzim aktivasyonu, karbonhidrat ve lipid metabolizmasında yer alması nedeniyle önemli bir bitki besin elementtir. Bakır 

eksikliğinde bitkilerde büyüme geriliği, hayvan ve insanlarda da kan damarları, kemik, merkezi sinir sistemi, böbrek, karaciğer ve enzimler üzerine 

pek çok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Organizma için esansiyel olan bakırın fazlalığında da toksik etkiler görülmektedir. Bakır içeren gübreler 

veya mücadele ilaçlarının narenciye bahçelerinde, bağlarda ve diğer meyve ağaçlarında yaygın ve yüksek konsantrasyonlarda kullanımı, tarım 

arazilerinde ve yeraltı sularında kirliliğe sebep olmaktadır. Bu durum tarımsal üretim ve doğal kaynaklar için tehdit oluşturmaktadır. Bakır ve 

türevlerinin toprakta birikmesi toprak verimliliği ve ekosistem faaliyetleri üzerinde etkili olup bunun yanı sıra bitki, hayvan ve insan sağlığını da 

olumsuz etkilemektedir. 

Bu derlemede pestisitlerin, özellikle fungal hastalıklarla mücadele amaçlı kullanılan bakır  içerikli ilaçların toprak ve suda birikmesiyle, 

tarımsal üretime, ekosisteme ve insan sağlığına olan etkilerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bakır, pestisit, fungisitler, insan sağlığı, tarımsal üretim.  

EFFECTS of FUNGICIDES CONTAINING COPPER on ENVIRONMENT and HUMAN 

HEALTH 

ABSTRACT 

Nowadays, the main target is to receive the highest product per unit area and to increase the production in agricultural production in 

order to meet the nutritional needs of a growing population. In agriculture, chemical drugs called pesticides have been used to protect plants and 

to fight against pests such as insects, fungi and weeds. The use of pesticides in continuous, intensive and unconscious manner becomes the most 

important problem in the world. Growers prefer to use preparations containing copper intensively to prevent fungicidal diseases. Coppers are 

copper oxychloride, copper sulfate and copper oxide based preparations. Copper is an essential trace metal for plants, animals and humans. It is 

an important nutritional element due to its roles on enzyme activation, carbohydrates and lipid metabolism of plants. Copper deficiency can 

cause growth retardation in the plants and some adverse effects on blood vessels, bones, central nervous system, kidney, liver and enzymes in 

animals and humans. Copper can also be toxic for organism when present in excess. The common and high concentrations use of copper-

containing fertilizers and pesticides in citrus orchards, vineyards and other fruit trees can lead to pollution on agricultural land and in groundwater, 

which posses a threat to agricultural production and natural resources. The accumulation of copper and derivatives has effects on not only soil 

fertility and ecosystem activities but also animal and human health.  

In this review paper, accumulation of copper-containing pesticides us against pests and the probable effects of these drugs on 

agricultural production, ecosystem and human health will be discussed.   

Key words: Copper, pesticides,  fungicides, human health, agricultural production. 

GİRİŞ  

Günümüzde gittikçe artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak üzere tarımsal üretimde, birim alandan en 

yüksek ürünü alabilmek, üretimi artırmak ve kalitesini yükseltmek ana hedef olmuştur. Tarımsal üretimi sınırlayan 

hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından ürünü korumak amacıyla yapılan işlemlere tarımsal mücadele 

denmektedir. Tarımsal mücadele yöntemleri arasında; kültürel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve entegre 

mücadele yer almaktadır. Özellikle mücadele yöntemlerinden olan kimyasal mücadele; tarım alanında böcekler, 

kemiriciler, yabancı otlar ve vektör hastalıkları taşıyan hayvanlar gibi zararlılarla mücadelede ve bitki koruma için 

‘pesitisid’ adı verilen çeşitli kimyasal ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlarla hastalık etmenlerinin bitkilere bulaşması önlenir ve 

bitkide zarar yapan haşereler öldürülür. İlaçlama, yüksek etkinliğe sahip olması, hızla sonuç vermesi, ürünü toksin 

salgılayan organizmalardan koruması bakımından bugün en çok tercih edilen bir mücadele yöntemidir (De Waard ve 

ark., 1993; Ragsdale, 1994; Delen ve ark., 2005; Vural, 2005). Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon tondur ve 
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Türkiye’de tüketimi yaklaşık 33.000 tondur. Dünyada tarım  ilacı  kullanımının  % 47'sini herbisitler, % 29’unu 

insektisitler, % 19' unu fungisitler, % 5’ni diğer gruplar oluşturmaktadır. Türkiye’de ise insektisitler % 47'lik payı 

oluştururken, % 24’lük payı herbisitler, % 16’sını fungisitler , % 13’ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır ( şekil 1) 

(Tiryaki ve ark., 2010). 

                                           

 

Şekil 1: Türkiye’de tarım ilaçlarının kullanımına göre dağılımları (Tiryaki ve ark., 2010 ).  

Tarımsal mücadelede, pestisitler kullanıldıkları hastalık ve haşerelere göre insektisitler (böceklere karşı), 

herbisitler (yabancı otlara karşı), fungusitler (funguslara karşı), molusisitler (yumuşakçalara karşı), rodendisitler 

(kemirgenlere karşı) ve akarasitler (uyuz böcekleri ve parazitlere karşı) olarak gruplandırılır ( Vural, 2005). 
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Şekil 2. Pestisitlerin kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması (Tiryaki ve ark., 2010) 

Fungusitler, ürünlerin bozulmasını engelleyen organik ve anorganik yapıda olabilen  funguslara karşı 

mücadelede kullanılan bir pestisit türüdür.  Bazıları çok toksiktir ve birçok yaygın zehirlenme görülmüştür. Çok 

kullanılan fungusitlere: 1) Civalı bileşikler, 2) Bakır bileşikleri, 3) Pentaklorofenol, 4) Ditiyokarbamatlar, 5) 

Tetrametilthiuram disülfür (thiram) ve 6) Hekzaklorobenzen (HCB) örnek verilebilir ( Vural, 2005). 

Bakır içeren mücadele ilaçları  narenciye bahçelerinde, bağlarda ve diğer meyve ağaçlarında yaygın 

kullanılmaktadır. Meyve hastalıklarından, elma ve armut kara leke hastalığı (Venturia inaequalis) (Ventura pirina), 

armut memeli pas (Gymnosporangium fuscum), şeftali yaprak kıvırcıklığı ve kayısı yaprak delen (Wilsonomyces 

carpophilus) hastalığında bakır oksiklorür, bakır oksit ve bakır sülfat; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında oluşan 

ateş yanıklığı hastalığında (Erwinia amylovora), bakır sülfat ve bakır oksiklorür; sebze hastalıklarından, domates 

mildiyösü hastalıgında (Phytophthora infestans) bakır oksiklorür ve bakır oksitkorü;, yaprak küfü hastalığında 

(Cladosporium fulvum) captan, moneb, propineb; domates bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv.tomato) ve 

domates bakteriyel leke hastalığında (Xanthomonas compestris pv. Vesicatoria) bakır oksiklorür; kök kanseri 

hastalığında bakır sülfat kullanılmaktadır. Yetiştiriciler bazı fungal hastalıklarda sıklıkla bakırlı preperatları özellikle 

bakır, bakır oksiklorid, bakır sülfat ve bakır oksiti tercih etmektedirler (Zirai Mücadele Teknik Talimatları, 1995). 

 

                 

Venturia inaequalis Wilsonomyces carpophi Erwinia amylovora              Pseudomonas syringae pv.tomato 

Ventura pirina 

Şekil 3:Bakır içerikli mücadele ilaçlarının kullanıldığı bazı hastalıklar  (http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/sep2002.html) 

Bakır, bitkiler, hayvanlar ve insanlar için önemli olan esansiyel eser bir metaldir. Bitki bünyesinde enzim 

aktivasyonu, karbonhidrat ve lipid metabolizmasında yer alması nedeniyle önemli bir bitki besin elementidir. Pek çok 

bitkinin bakır içeriği kuru maddede 2-20 ppm arasındadır. Bitkiler tarafından bakır çok az miktarda kullanılmasına 

rağmen özellikle su kültürü ile yapılan çalışmalar da bakırsız ortamlarda yetiştirilen bitkilerin çok büyük oranlarda 

verim kaybına uğradıkları gözlenmiştir. Bakır noksanlığı organik maddece zengin topraklarla, bakır içeriği düşük, kaba 

tekstürlü, kireçli topraklarda yetişen bitkilerde görülür. Bitkilerin genelde çok düşük düzeyde olan bakır ihtiyaçları 

topraklarda bulunan bakıra ilaveten zirai mücadele ilaçları ve kullanılan ticari gübreler ile hayvan gübrelerinin 

içerdikleri bakır ile karşılanabilmektedir (Aktaş ve Ateş, 1998).  

 

Şekil 4: Bakır (http://www.periodictable.com/Elements/029/) 

Bakır, çocuklarda normal büyüme gelişme için ve  demir metabolizması, bağ dokusunun çapraz bağı ve lipid 

metabolizması dahil omak üzere çeşitli pek çok metabolik fonksiyonun gerçekleşmesi için gerekli bir unsurdur 

(Danks, 1988; Cordano, 1998). Bakır eksikliğinde bitkilerde büyüme geriliği olmakta, hayvan ve insanlarda da kan 

damarları, kemik, merkezi sinir sistemi, böbrek, karaciğer ve enzimler üzerine pek çok olumsuz etkiye sebep 

olmaktadır. Organizma için esansiyel olan bakırın fazlalığında da toksik etkiler görülmektedir.  
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Şekil 5: Bitkilerde bakır besin elementi noksanlığı (http://www.mackatarim.coml) (http://www.agnet.org) 

Bakırın toksik dozu toprakta 100 mg/kg, bitki kuru maddesinde 15-30 mg/kg’ dır. Bakır toksisitesi genellikle 

bitki kök sistemlerinde görülür. Bitkide protein sentezi, fotosentez, solunum, iyon alımı ve hücre membran stabilitesi 

gibi bazı fizyolojik olayların bozulmasına neden olur. Bunun yanısıra noksanlığında olduğu gibi  bitki gelişmesi geriler 

ve yapraklarda yanmalar meydana gelir. Topraktan artan düzeylerde yapılan bakır uygulamalarının (1000 ve 2000 

ppm CuSO4.5H2O) toprak pH’sı ve bitki besin maddesi alımı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bir 

çalışmada artan bakır dozlarının toprak pH’sı, değişebilir magnezyum ve bitkiye yarayışlı demirin azalmasına, toplam 

azot, alınabilir fosfat, değişebilir potasyum, bitkiye yarayışlı çinko ve bakır içeriklerinin artmasına neden olduğu 

belirtilmiştir (Güneş ve ark. 2004; Asri ve Sönmez, 2006; Sönmez ve ark., 2006).  

İnsanlarda bakır toksisitesi, lipitlerin ve diğer makromaloküllerin preoksidasyonu dahil biyolojik sistemlerde 

oksidatif hasara sebep olur. Uzun süre bakır maruziyetinde karaciğer ve böbrek hastalıkları görülür. Bazı çalışmalarda, 

bakıra maruz kalan işçilerin kanser olma riskinin arttığı gösterilmiştir. Diğer taraftan Wilson hastalığı bakırın  

karaciğere birikimiyle karakterize edilmiştir. Pek çok çalışma bakır maruziyetinin DNA hasarına sebep olduğunu da 

göstermiştir (Garrett ve Lewtas, 1983; Sina ve ark., 1983; Sideris ve ark., 1988; Sugawara ve ark., 1991;Tkeshelashvii  

ve ark., 1992; ATSDR, 2004). 

 

 

(Wilson Hastalığı) 

Şekil 6:  Normal ve abnormal (wilson hastalığı) hepatoksisitede bakır metabolizması (Kodama et al. 2012) 

Pestisit kullanımı ile gerek halk sağlığı ve gerekse açlıkla savaşta besinlerin korunması bakımından 

ekonomik faydalar sağlanmaktadır. Diğer taraftan geniş bir alanda bıraktıkları kalıntılar ve doğada uzun süre 

kalmalarıyla su, toprak, hava ve besin kirlenmesine neden olarak ekolojik sistemin dengesini bozmaktadırlar. 

Pestisitler kullanıldıkları yerlerde toprağı, suyu kirlettikleri gibi, bulundukları yerlerden biyolojik ve fiziksel yollarla çok 

uzak bölgelere kadar taşınmaktadırlar (translokasyon). Toprağa ve bitkilere uygulanan pestisitlerin içme ve kullanma 

sularına bulaşması tarım çalışanları için pestisit maruziyetinin önemli bir boyutu haline gelmiştir Ayrıca bazıları 

selektif olarak kullanıldıkları canlı türü için toksik olurken (selektif toksik), bir kısmı da insanlar ve diğer memeli 

hayvanlara zarar verirler. Böylece de endüstride, yakın çevrede akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Bu 

sebeple pestisitlerin kontrollü ve bilinçli kullanılması gerekir. Aksi takdirde kullanılan pestler zararlı organizmalarda 

http://www.mackatarim.com/?kategori-304-Bakir-Besin-Elementi-Nosanligi.html
http://www.agnet.org/
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dayanıklılık oluşturabilmekte, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmakta, gıda güvenliğini, kalıntıları yoluyla çevreyi ve 

insan sağlığını olumsuz etkilemektedir (Helling ve ark., 2000; Anonymous, 2006; İstanbulluoğlu  ve ark., 2009).  
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HERBİSİTLERİN FİTOREMEDİASYONU 

Çağlar MENGÜÇ1  İ. Özer ELİBÜYÜK1 

ÖZET 

Toprakta, suda ve havada bulunan herbisitler de dahil olmak üzere bazı zararlı organik ve inorganik maddelerin bitkilerin kullanılarak 

ortamdan uzaklaştırılması anlamına gelen fitoremediasyon etkili, ucuz ve çevre dostu bir yöntemdir. Herbisit kalıntıları, tarım ve insan sağlığını 

tehdit eden önemli bir problemdir. Fitoremediasyonda kullanılan bitkiler herbisitleri yaprak ve kökleri vasıtasıyla alırlar, bünyelerinde bunları 

biyokimyasal olarak parçalarlar ve sonuçta fitotoksik olmayan metabolitler olarak bünyelerinde biriktirirler. Fitoremediasyonun etkinliği bitki 

türlerine, toprak ve çevre koşullarına ve herbisitin fizikokimyasal doğasına bağlı olarak değişmektedir. Bu yöntem çevreci yaklaşımların önem 

kazanmasıyla son 10 yılda popüler hale gelmiştir. Bu konuyla çalışmalar daha çok kamış (Phragmites spp.) ve şeytan mumu (Typha latifolia) gibi 

bitkilerle yapılmaktadır; sudaki kalıntıların giderilmesi çalışmalarında ise en çok su sümbülü (Eichornia crassipes) ve su mercimeği (Lemma minor) 

bitkileri kullanılmaktadır. Bu çalışmada herbisitlerin remediyasyonunda kullanılan bitkiler ve herbisitler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fitoremediyasyon, herbisit, bitki, çevre  

PHYTOREMEDIATION OF HERBICIDES 

ABSTRACT 

Pytoremediation is an efficient, cheap and environmentally friendly method which uses plants to remove some harmful organic and 

inorganic contaminants including herbicides found in soil, water and air. Herbicide residuals are an important problem threating agriculture and 

human health.  Plants used in phytoremediation take herbicides through the leaves and roots. The plants biochemically degrade the herbicides 

and eventually accumulate them as non-phytotoxic metabolits degradation as the bodies biochemical and eventually accumulates not 

phytotoxic metabolites in the bodies. Effectiveness of phytoremediation changes depending on plant species, soil and environmental conditions 

and physicochemical nature of the herbicide. This method has become popular with gaining importance environmentalist approach in last 

decade. Phytoremediation studies have been done widely with reeds (Phragmites communis) and cattails (Typha latifolia). Phytoremediation of 

contaminated water has been commonly accomplished by water hyacinth (Eichornia crassipes) and common duckweed (Lemma minor). In this 

study, certain plants used in phytoremediation  and herbicides will be evaluated.   

Keywords: Phytoremediation, herbicide, plant, environment 

1. GİRİŞ 

Herbisitler tarımda geniş ölçüde kullanılan ve yabancı otların rekabet yeteneklerini ortadan kaldıran 

pestisitlerdir. Herbisitlerin uygun bir şekilde kullanılması az iş gücü gerektiren; ürünün kalite ve kantitesini artıran bir 

mücadele yöntemidir. Herbisitler tekniğine uygun bir şekilde uygulandıklarında mekanik yabancı ot mücadelesine 

göre daha az toprak ve nem kaybına yol açar. Bu kimyasallar doğada ışıkla (mor ötesi ışınlarla), kimyasal olarak 

(genellikle hidroliz) ve mikrobiyal faaliyetlerle parçalanırlar. Bununla birlikte, herbisitlerin geniş ölçüde kullanımı 

bitkilerin, toprakların ve gerek yer altı gerekse yüzey sularının kirlenmesine yol açar. Bu kirliliğin ortadan kaldırılması 

veya en azından azaltılması için değişik teknikler bulunmaktadır. Bunlardan biri de fitoremediyasyondur. Toprakta, 

havada veya suda bulunan, herbisitler de dahil olmak üzere zararlı organik ve inorganik kirleticilerin bitkiler 

kullanılarak ortamdan uzaklaştırılması anlamına gelen fitoremediasyon etkili, ucuz ve çevre dostu bir yöntemdir. 

Fitoremediasyon özellikle toprak ve sulardan herbisitlerin etkili bir şekilde temizlenmesi için uygun bir tekniktir 

(Wauchope, 1978; Raskin, 1997). 

Bitki seçimi fitoremediyasyonun en önemli unsurudur. Bu amaçla kullanılacak bitkiler yüksek miktarda 

kimyasalı etkisiz hale getirmek için büyük bir biyokütleye sahip olmalı ve kolay yetiştirilebilmelidir (Kawahigashi, 

2009). Fitoremediasyonda kullanılan bitkiler toprak üstü aksamında toksik materyalleri bünyelerinde biriktirirler, 

sonra bu bitkiler hasat edilirler. Böyle bitkiler en iyi 5 m derinliğe kadar olan kirleticileri metabolize edebilmektedirler.  

Bu kirleticiler orta derecede hidrofobik, kısa zincirli alifatik kimyasallar veya aşırı kullanılan bitki besin maddeleridir 

(Schnoor ve ark., 1995).  Herbisitlerin çoğu zaten orta derecede hidrofobik kimyasallardır. Bitkiler bu zararlı 

kimyasalları değişik şekillerde etkisiz hale getirebilirler. Fitoremediyasyonda kullanılan bitkiler kimyasalların toprakta 

yıkanmasının azaltırlar, toprağın havalandırırlar, bünyelerinde bu kimyasalları parçalarlar, bünyelerindeki kimyasalları 

buharlaştırırlar veya terleyerek (transpirasyon) dışarı atarlar ve kök yüzeyindeki değişik bakterilerinde yardımıyla bu 

kimyasalları parçalarlar. Pestisitler bu bitkilerce toprak veya sudan alınırlar ve genellikle değişik metabolik 

süreçlerden geçerek toksik, az toksik veya toksik olmayan ürünlere metabolize edilirler. Örneğin, kavaklar atrazine’yi 
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bünyelerine alırlar ve kök, gövde ve yapraklarında bu kimyasalları hidrolize ederek daha az toksik maddelere 

dönüştürürler (Salt, 1988). 

 Herbisitlerin fitoremediyasyonu konusunda dünyada çok çalışma bulunmamaktadır. Son zamanlarda 

herbisitleri de içeren bazı pestisitlerin, fitoremediasyondan sorumlu enzim genleri sokulmuş transgenik bitkilerle ilgili 

çalışmalar yoğunluk kazanmaya başlamıştır.  

2. FİTOREMEDİASYONA KONU OLMUŞ HERBİSİTLER VE BİTKİLER 

Günümüze kadar dünyada herbisitlerin fitoremediyasyonu konusunda çok fazla çalışma yapılmamıştır. 

Burada şimdiye dek yapılmış çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.   

2.1. Atrazine: 

Atrazine (6-chloro-N-ethyl-N-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine) Kanada, Çin, Hindistan ve İsviçre gibi 

ülkelerde çevre kirliliğine neden olan en yaygın pestisitlerden biridir. Avrupa’da 2007 yılında yapılan bir çalışmayla 

içme sularında atrazine’nin izin verilen maksimum seviyeyi (0.1 µg/l) çoğunlukla aştığı gözlemlenmiştir. Atrazine 

yüksek bir çözünürlük ve hareket kabiliyetine sahip olduğu için yüzey ve yeraltı sularına kolaylıkla karışabilmektedir. 

Atrazine’nin çok küçük seviyeleri bile insan sağlığını önemli derecede etkilemektedir. Yapılan çalışmalar gıda ve içme 

sularına karışan atrazine’nin kanser hastalıklarını arttırdığı ortaya koymuştur. Sonuç olarak atrazine muhtemel insan 

karsinojeni olarak Avrupa pestisit piyasasından çekilmiştir, ancak Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’da hala 

kullanılmaktadır (Marecik ve ark., 2011). 

Fitoremediyasyon, atrazine’nin toprak ve sudan giderilmesinde en yaygın uygulamalardan biridir. Atrazinin 

fitoremediyasyonu ile yapılan çalışmalarda Acorus calomus adlı sucul bir bitkinin bu herbisite karşı oldukça tolerant 

olduğu ve normalde tarla koşullarında 4-57 hafta olan atrazine’nin yarılanma ömrünü 5 güne kadar indirdiği 

belirlenmiştir. Bu bitki yüksek biyokütlesiyle atrazine’yi iyi tolere etmektedir (Marecik ve ark., 2011). 

Populus deltoides nigra DN34 hızlı gelişen, odunsu, çok yıllık, kesilse dahi köklerinden yeniden sürebilmesi 

ve atrazine gibi organik pestisitlere karşı tolerant olması onu fitoremediyasyon için uygun bir bitki haline 

getirmektedir (Schnoor ve ark., 1995). Yapılan laboratuar çalışmalarında ve tarla denemelerinde bir kavak ağacı türü 

olan Populus deltoides nigra DN34 atrazine’nin de içinde bulunduğu kirleticilere karşı son derece toleranslı 

bulunmuş, atrazine miktarının bir kısmının yaprakta gövdede ve kökte biriktiği gözlemlenmiştir (Burken ve Schnoor, 

1996). 

Yapılan başka bir çalışmada bazı çim bitkilerinin (Sorchastrum nuthans, Panicum virgatum, Andropogon 

gerardii) atrazine’yi bünyesine aldığı ve onu metabolize ettiği ortaya konulmuştur. Bu bitkilerin yapraklarında atrazin 

ve onun metabolitleri olan deethylatrazine (DEA), didealkylatrazine (DDA) ile deisopropylatrazine’nin (DIA); kök ve 

yaprak dokularında ise hydroxyatrazine’nin (HYA) tolerans sınırlarının üzerinde bitkilere zarar vermeksizin biriktiği 

belirlenmiştir. HYA ve DDA yaprak dokularında kök dokularına göre daha yüksek konsantrasyonda birikmiştir. Bu 

durum bu iki polar metabolitin bitkide suyun transprirasyonu ile birlikte daha hızlı hareket etmesinden 

kaynaklanmaktadır (Henderson, 2007).   

2.2. 2,4- Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D): 

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dünyada en yaygın olarak kullanılan herbisitlerden birisidir 

(Copping, 2002; Watkins, 2002). Sadece Amerikada 2001 yılında 6-7 bin kilogram kullanılmıştır (Kiely ve ark., 2004). 

2,4-D klorofenoksi bileşikler gurubundadır, klorlandırılmış fenoksi asit grubuna girer. Ticari olarak genelde amin ve 

ester tuzları olarak kullanılırlar. Ester formu buharlaşmayla çok çabuk kaybolma özelliğinden dolayı amin formu daha 

yaygın kullanılmaktadır. Her iki formu tek ve çok yıllık, geniş yapraklı yabancı otlara karşı sistemik-selektif etkilidir; 

fakat ester formu daha uçucudur, bu sebeple polikültür tarım yapılan alanlarda kullanılmaz (Anonim, 2007). 

Pseudomonas putida gibi bazı endofit bakterilerin bitkilere uygulanması bu bitkilerin fitoremediyasyon 

kapasitelerini oldukça artırabilmektedir. Bu amaçla yapılan bir çalışmada 2,4-D’yi iyi bir şekilde metabolize eden P. 

putida’nın kolonize olduğu bir bezelye bitkisinin topraktan 2,4-D’yi yüksek oranda kaldırdığı gözlenmiştir (Germaine 

ve ark., 2006).    

2.3. Bentazon: 

Bentazon [3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)- one 2,2-dioxide] mısır, bezelye, pirinç ve soya 

fasülyesinde geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan kontak bir herbisittir. Bentazon yapraklar tarafından emilir 

ve bu herbisit kısa sureli bir etkiye sahiptir (Worthing, 1991). Bentazon’un toprağa karışması ve toprağa sızması suya 

bulaşmasından daha büyük bir problem oluşturur. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) yeraltı sularındaki ve yüzey 

sularındaki bentazon seviyesinin yüksek miktarlara ulaştığını açıklamıştır (Anonim, 1994). 
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Yapılan bir çalışmada kara söğütün (Salix nigra)  yer altı sularına karışan bentazon’un ortadan kaldırılması 

için çok uygun bir fitoremediyasyon bitkisi olduğu görülmüştür (Conger, 1997). 

2.4. Metolachlor: 

Metolachlor [2-chloro-N- (2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl) acetamide] bazı geniş 

yapraklı yabancı otlara ve bazı tek yıllık çimsi yabancı otlara (çatal otu, kirpi darı ve darıcan) karşı kullanılan çıkış 

öncesi bir herbisittir. Metolachlor öncelikle mısır, soya, yer fıstığı, sorgum, patates, pamuk, aspir ve odunsu süs 

bitkilerinde kullanılmaktadır (Anonim, 1996). Amerika’da Metolachlor’un yılda 27-29 milyon kiloluk bir piyasası 

mevcuttur (Anonim, 1997). 2000 yılında Kalifornia’da 56 bin ton aktif madde uygulanmıştır (Anonim, 2003). 

Yapılan çalışmada su mercimeğinin (Lemma minor) metolaklor ile bulaşık suyu metabolize ettiği ve onu 

bünyesinde zararsız maddelere dönüştürdüğü bulunmuştur. Ancak, su mercimeğinin özellikle yüzey suyundaki 

atrazine’i zayıf bir şekilde kontrol altına aldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, su mercimeğinin ortamda bulunması 

atrazine’in ve metolachlor’un hücre dışı parçalanmasını önemli ölçüde hızlandırdığı ve su mercimeğinin ortamda 

bulunmasının bitki içerisinde gerçekleşen herbisit parçalanmasından bile daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır 

(Mkandawire, 2007). 

Kawahigashi ve ark. (2009) çeltik bitkilerini (Oryza sativa cv. Nipponbare) CYP1A1, CYP2B6 ve CYP2C19 

insan sitokrom genlerini sokarak transgenik hale getirmiştir. Oluşan transgenik çeltik bitkileri (PIKBACH) toprakta 

bulunan atrazine, metolachlor ve norflurazon ile bunların karışımını metabolize ederek zararsız metabolitlere 

dönüştürmüştür.  

2.5. Isoproturon ve Glyphosate: 

Isoproturon phenylurea grubundan  buğday, arpa ve çavdarda tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı 

çıkış öncesi ve sonrası kullanılan sistemik etkili bir herbisittir (Ducruet, 1991; Vermaas, 1993; Feurtet-Mazel ve ark., 

1996). Isoproturon toprakta düşük seviyede adsorbe olur, bu yüzden sudaki çözünürlüğü düşük olmasına rağmen su 

kaynaklarına rahatlıkla giriş yapabilir. Bu herbisitin sudaki yarılanma ömrü 30, toprakta yarılanma ömrü ise 40 gündür 

(Anonim, 2009). 

Glyphosate seçici olmayan, bütün yabancı otlara karşı kullanılan ve bütün dünyada en çok tercih edilen 

herbisittir (Baylis, 2000; Woodburn, 2000; Kolpin ve ark., 2005). 2007 yılında Amerika’da 82000-84000 tonluk 

kullanımdan dolayı en fazla kullanılan herbisit olmuştur. Glyphosate’nin bu derece yoğun kullanılması yabancı otların 

bu herbisite karşı dayanıklılık oluşturmasına neden olmuştur (Anonim, 2011). 

Tarımda yaygın kullanılmalarından, farklı etki tiplerinden ve suyla beraber akıp gitme özelliklerinden dolayı 

model olarak seçilen (Hennebert ve ark., 1999; Kolpin ve ark., 2005) isoproturon ve glyphosate’nin su mercimeği 

(Lemma minor) tarafından dikkate değer ölçüde metabolize edildiği görülmüştür (Dosnon-Olette ve ark., 2011). 

2.6 Oryzalin: 

Oryzalin tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar ile bazı geniş yapraklı yabancı otlara etkili turunçgiller, meyve 

ağaçları, fındık, üzümsü meyveler, bağlar ile bazı çalımsı ve odunsu süs bitkilerinde çıkış öncesi kullanılan 

dinitroaniline grubundan bir herbisittir.  Bu herbisitin tavşanlarda karsinojenik olduğu ve insanlar için de karsinojenik 

olduğu düşünülmektedir (Anonim, 1994).   

Yarı sucul bir süs bitkisi olan kana çiçeğinin (Canna x generalis) oryzalin için iyi bir fitoremediyasyon bitkisi 

olduğu gösterilmştir (Fernandez ve ark., 1999).   

3. HERBİSİTLERİN BİTKİLERCE METABOLİZASYONU 

Yüksek bitkilerde herbisitler birkaç biyokimyasal işlem yoluyla metabolize edilebilir. Bu işlemler 3 ana faz 

altında gruplandırılabilir: konversiyon (faz 1), konjugasyon (faz 2) ve kompartmentalizasyon (faz 3). Herbisitlerin 

yüksek oranda parçalanmasında 2 enzim sistemi önemli rol oynar. Bu enzimler, sitokrom P450 monoksigenaz 

(P450s) ve glutatyon S-transferaz (GSTs) enzimleridir (Kawahigashi, 2009).   

Faz 1’de hidrofobik kimyasallar sitokrom P450s aracılığıyla daha az zararlı olan hidrofobik metabolitlere 

dönüşür. Bitkilerde P450 ile katalizlenmiş reaksiyonların çoğu hidroksilasyon reaksiyonlarıdır, fakat aynı zamanda 

oksidatif dealkilasyon ve epoksidasyon reaksiyonları da meydana gelebilir. Mikrozomlarda bulunan bu enzim sistemi, 

çok sayıda sitokrom P450 izoformu ve spesifik olmayan bir NADPH-P450 oksidoredüktaz ihtiva eder. Hidrofobik 

kimyasalların konversiyonu genellikle daha az toksik metobolit oluşumuna yol açar, fakat o aynı zamanda bazı ön 

herbisitleri de aktive eder (Kawahigashi, 2009). 

Yüksek bitkilerdeki enzimatik proteinlerin en geniş familyalarından birini de sitokrom P450s 

oluşturmaktadır. Arabidopsis genomu 246 P450 ve 26 pseudogenlerini içerir ve pirinçte 356 P450 genleri ve ilgili 99 



Bitki Besin Elementleri Etkinliği 

693 
 

pseudogenleri tanımlanmıştır (Nelson et al, 2004). P450 proteinlerinin bazıları herbisit metabolizmasında rol oynar 

(Siminszky, 2006) ve diğerleri sekonder metabolizmada rol oynamaktadır; fakat pek çok P450’nin işlevi 

bilinmemektedir (Kawahigashi, 2009). 

Faz 2’ de pestisitler ve onların faz 1 metabolitleri suda çözünür bileşikleri üretmek üzere doğrudan 

glutatyon, şeker veya aminoasitlerle konjuge olurlar (Schroder, 2006). Bu aşamada UDP- glukoz transferaz ve GST 

faz 1’de üretilmiş metabolitlere olduğu gibi hidrofobik, elektrofilik ve sitotoksik bileşikleri de etkiler (Kawahigashi, 

2009).   

Son olarak faz 3’ de ATP-bağımlı membran pompaları konjugatları tanır ve bu pompalar membranlardan 

geçerek onları transfer eder. Bu konjuge olmuş metabolitler vakuollerde birikir, apoplasta aktarılır veya pektin, lignin, 

hemiselüloz ve selüloz parçaları olarak hücre duvarına dahil olur (Marrs, 1996).  

4. HERBİSİTLERİN FİTOREMEDİYASYONU İÇİN TRANSGENİK BİTKİLERİN KULLANIMI 

Herbisit toleransı transgenik bitkilerde aranılan agronomik özelliklerden biridir. Bundan dolayı da herbisit 

tolerans geni taşıyan çeşitli transgenik bitkiler üretilmektedir. Bu genler bakterilerden insanlara kadar değişen bir 

genişlikte değişik canlı gruplarından çıkarılmaktadır (Davis, 2006). Bu herbisitlere toleranslı bitkiler fitoremediyasyon 

amacıyla da kullanılabilirler. Herbisit metabolizmasında rol oynayan yukarıda sözü edilen 3 faz ile ilgili genler uygun 

bir şekilde aktarılırsa yüksek derecede fitoremediyasyon özelliği gösteren transgenik bitkiler geliştirilebilir 

(Kawahigashi, 2009).      

a. Sitokrom P450 Genleri  

Çeltik, yetiştirildiği alanlarda kullanılan herbisitlere karşı dayanıklılık kazandırılma çalışmaları için uygun bir 

aday bitkidir. Memeli P450 genleri karaciğerde herbisit metabolizması ile ilgilidirler. Transgenik patates ve çeltik 

bitkilerinde memeli sitokrom P450 gen ürünlerinin (enzimlerin) sentezlenmesi herbisitleri parçalamak amacıyla 

kullanılmaktadır (Inui ve Ohkawa, 2005). P450 genlerinden biri olan CYP1A1 içeren transgenik çeltik bitkileri atrazine, 

chlorotoluron, diuron, quizalofop-ethyl ve diğer herbisitlere tolerans göstermiş ve hidrofonik çözeltilerde atrazine ve 

simazin düzeyini düşürmüştür (Kawahigashi ve ark., 2007). Yine P450 genlerinden biri olan CYP2B6’yı taşıyan 

transgenik çeltikler alachlor, metolachlor ve thenylchlor gibi chloroacetanilide grubu herbisitler içeren ortamlarda iyi 

çimlenmiş, transgenik olmayanlar ise hiç gelişmemişlerdir (Kawahigashi ve ark., 2005a; Kawahigashi ve ark., 2005b). 

Geniş çaplı sera denemeleri CYP2B6 genine sahip çeltiklerin metolachlor’u metabolize ettiklerini ortaya koymuştur 

(Kawahigashi ve ark., 2005b).       

Sitokrom P450 genlerinden CYP1A1, CYP2B6 ve CYP2C19’u içeren çeltik bitkileri (pIKBACH bitkileri)  

atrazin, metolachlor, norflurazon ve iki herbisit karışımına karşı tolerans göstermiştir. Transgenik pIKBACH çeltik 

bitkileri atrazin ile metalochlor’a karşı fitoremediyasyon aktivitesi göstermiştir (Kawahigashi ve ark., 2006).    

b. Glutathione Transferase’ler (GST’ler) 

GST’ler herbisitleri de içeren bir grup hidrofobik kimyasalı katalizler. Bu enzimlerin sentezi herbisitler ve 

safener’lar tarafından teşvik edilir (Schroder ve ark., 2008; Brazier-Hicks ve ark., 2008). GST’lerin aşırı üretimi 

herbisitlerin fitoremediyasyon potansiyelini artırmaktadır. Birçok GTS bitkilerde herbisit metabolizması ile ilgilidir. 

Glutathione glutathione synthetase tarafından katalize edilir (Noctor ve Foyer, 1998). Bu genin kavak ağaçlarına 

sokulması büyük miktarda glutathione sentezine yol açacak ve kavaklar chloroacetanilide herbisitlerinden 

acetochlor ile metolachlor’a tolerans göstereceklerdir (Gullner ve ark., 2001). Bu geni taşıyan Brassica juncea (Hint 

hardalı) atrazine, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB), metolachlor ve phenanthrene’ye yüksek tolerans 

göstermişlerdir (Flocco ve ark., 2004). Triazine ve chloroacetanilide herbisitlerinini parçaladıkları bilinen mısır GST’leri 

ile mısır GST I’i içeren transgenik tütün bitkileri alachlor’u da parçalamışlardır (Karavangeli ve ark., 2005). Böyle 

çalışmalar bitkilerin genel herbisit stresine karşı korunmasında GST’lerin önemli bir role sahip olduklarını 

göstermektedir.  P450 ve GST genleri ile ilgili yaklaşımlara ek olarak herbisit toleransı gösteren değişik transgenik 

bitkiler fitoremediyasyon için kullanılabilirler.     

c. Rizosfer 

Bitkilerin fitoremediyasyon yeteneklerini artıran diğer bir yaklaşım da rizosfere kimyasalları parçalayan 

enzimleri salgılayan bitkilerin yetiştirilmesidir. Bu yöntemin avantajı zararlı kimyasalları parçalamaları için bitkilerin bu 

maddeleri bünyelerine almalarının gerekmemesidir. Köklerden salgılanan enzimler kimyasalları rizosferde 

parçalarlar. Pamuktan aktarılmış, köklerinden laccase (LAC1) sagılayan transgenik Arabidopsis bitkileri çeşitli fenolik 

allelokimyasala ve 2,4,6-trichlorophenol’e artan bir dayanıklılık göstermiştir (Wang ve ark., 2004). Kimyasalları 

parçalayan enzimleri salgılayan transgenik bitkiler ile ilgili çalışmalar bitkiler için çok toksik olan hidrofobik olsun veya 

olmasın değişik kimyasalların fitoremediyasyonu için kullanışlı olabilir.     
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Kök sisteminin kütlesi bir bitkinin fitoremediyasyon yeteneğinin artırılmasında önemli bir parametredir 

(Gleba ve ark., 1999). Kirleticilerin bitkilerde etilen üretimini teşvik ettiği ve bunun da kök gelişimi engellediği bilinen 

bir gerçektir. Bu durum bitkilerin fitoremediyasyon yeteneklerini sınırlandıran önemli bir engeldir. Bakteriyel 1-

aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase bitkilerde etilen düzeyini düzenleyen bir enzimdir (Bernard, 

2005). Bakteriyel ACC deaminase geni aktarılmış transgenik bitkiler etilen üretimini düşürerek daha geniş bir kök 

sistemi gelişimine yol açarlar (Arshad ve ark., 2007). Herbisit parçalanmasıyla ACC deaminase ile ilgili genlerin 

kombinasyonu transgenik bitkilerin fitoremediyasyon yeteneğini artırabilir.        

5. SONUÇ 

Toprakta, havada veya suda bulunan, zararlı organik ve inorganik kirleticilerin bitkiler kullanılarak ortamdan 

uzaklaştırılması anlamına gelen fitoremediasyon etkili, ucuz ve çevre dostu bir yöntem olmasına karşın 

fitoremediasyonun bir takım sınırlamaları da bulunmaktadır. Bir alanın birden fazla kimyasalla bulaşık olduğu çoğu 

durumlarda fitoremediasyon amacıyla kullanılan bitkiler bazı kimyasalları iyi tolere edebilirken diğer kimyasalları iyi 

tolere edemeyebilir. Bitki köklerinin belirli bir alanda çalışması köklerin etki alanı dışında kalabilecek kimyasalların 

alınmasını engelleyecektir. Ayrıca bitkilerin büyümesi ve kimyasalların metabolize edilmesi süreci fitoremediasyonun 

süresini uzatacaktır, yani bu işlem iklime bağlı olup aynı zamanda zaman alıcıdır. Aynı şekilde kimyasalların çevreye 

ciddi zarar verip hemen uzaklaştırılması gerektiği durumda fitoremediasyon iyi bir çözüm olamayacaktır (Randazzo, 

1999; Pilon-Smith, 2005). 

Özellikle reklamasyon ve restorasyon çalışmalarında fitoremediasyonun birçok kullanım alanı 

bulunmaktadır. Etrafı tarım alanıyla çevrilmiş olan ıslak alan veya otlakların pestisit akımından korunması için bu 

alanların çevresinde fitoremediyasyon özellikleri bulunan kavak gibi çok yıllık bitkilerin yetiştirilmesi iyi bir önlem 

olacaktır (Burken ve Schmoor, 1997). 

Herbisitler de dahil olmak üzere kirleticilere karşı bitkilerdeki toleransla ilgili enzimleri belirlemek ve 

bunların parçalama yollarını anlamak uygun bir fitoremediasyon uygulamaları için mutlak koşuldur. Herbisitlerin 

toksik olmayan parçalara ayrılmasıyla ilgili değişik enzimler bulunmaktadır. Bununla birlikte bu mekanizmayla ilgili 

enzimlerin kesin sayısı hala bilinmemektedir. Ayrıca fitoremediasyon çalışmaları için bu bitkilerin genom dizilişleriyle 

ilgili geniş bilgiye de gereksinim duyulmaktadır (Singh ve ark., 2008). 

Son yıllarda herbistlere karşı dayanıklık ve fitoremediyasyon özelliği kazandırmak için yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Herbisit toleransı tarlada denenecek ilk genetik olarak modifiye edilmiş agronomik özelliklerden 

biridir. Yabancı otlar bilinen herbisit sınıflarının önemli bir kısmına karşı dayanıklılık kazanmıştır. Bu direnç genleri o 

bitkilerden izole edilip fitoremediyasyon özelliği gösteren bitkilere aktarılabilir. Günümüzde bakterilerden insana 

kadar olan geniş bir canlı grubundan alınan hedef genlerin aktarıldığı herbisitlere karşı dayanıklı çeşitli bitkiler 

üretilmektedir. Değişik herbisitlere karşı tolerant transgenik bitkiler fitoremediyasyon amacıyla da kullanılabilirler. 

Yüksek kapasiteli fitoremediyasyon özelliği kazandırılmış transgenik bitkiler üretilebilir. Bitkilerin fitoremediyasyon 

kapasitelerini artırmak için yeni genleri keşfetmek ve bunları o bitkilere aktarmak oldukça önemlidir (Singh  ve ark., 

2008). Bununla birlikte yurdumuzda ve dünyanın çoğu yerinde transgenik bitkilerin kullanımına karşı olumsuz bir 

duruş bulunmaktadır. Transgenik bitkilerin global anlamda üretimi ve kullanımını bu konuyla ilgili objektif bilimsel 

çalışmaların artması ve zaman belirleyecektir.  
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MARUL SAHALARINDA TOPRAĞIN FOSFOR İÇERİĞİNE GÖRE TOPRAKTAKİ 

KADMİYUM (CD) MİKTARININ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ1  Kadir KUŞVURAN1  İsmail ŞEYHANLI1 

ÖZET 

Bu projede yapılan çalışmalarla Çukurova Bölgesi’nde marul sahalarının Cd konsantrasyonu araştırılmış, toprakların Cd konsantrasyonu 

ile toprakların alınabilir fosfor konsantrasyonları arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. 2008-2009 yıllarında Mersin ve Adana illerine ait toplam 38 

köyden toprak örneklemeleri yapılmıştır. Toprakta total Cd ve alınabilir Cd değerleri incelendiğinde sınır değerinin altında tespit edilmiştir. 

Laboratuvar toprak analizleri değerlendirme ölçü ve standartlarına göre, çalışma sahasına giren tarım arazilerinin ise %48.72’si yüksek(9-12 

kg/da), çok yüksek(12 + kg/da),  fosfor sınırlarının üstünde olduğu tespit edilmiştir.Toprakta alınabilir P2O5 ile toprakta alınabilir Cd arasında 

korelasyon pozitif yönde olup topraktaki P2O5  arttıkça topraktaki alınabilir Cd’da artış göstermektedir. Korelasyon istatistiki olarak anlamlı 

bulunmuştur (r: 0,2100*, p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Marul, Kadmiyum, Fosfor,Toprak 

ACCORDING TO SOIL PHOSPHORUS CONTENT CHANGES IN THE AMOUNT OF 

CADMIUM IN THE SOIL 

ABSTRACT 

In this project Cd concentration in the lettuce fields was surveyed in Çukurova region morever Cd concentration of plant and the 

relation between Cd concentration and soil phosphorus concentrations was examined. The total of 38 villages have been made to the soil 

sampling during to the year 2008-2009  in Mersin and Adana provinces. In the study, soil analysis laboratory measurement and evaluation 

standards, according to the work site is agricultural land falling 48.72%  high(9-12 kg/da),  very high (12 + kg/da),  phosphorus were found to be 

above the limit. Total Cd values in the soil and mobile Cd values were detected under  limit value (3 ppm). Between the P2O5 where is in the soil 

and usable Cd in the soil were positive correlation. Cd continue to rise,  increased P2O5 . Correlation was significant at 0.05 level (r = 0.2100 *). 

Keywords: Lettuce, Cadmium, Phosphorus,Soil 

1. GİRİŞ 

Çalışma alanımızda olduğu gibi Ülkemizde de hemen hemen bütün bölgelerimizde marul yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Yetişme devresinin kısa oluşu nedeniyle ekim ve dikim zamanı ayarlanarak yıl içerisinde birkaç kez 

yetiştirmek mümkündür. Marul tarımında ortalama 20-40 kg fosfor gübresi kullanılmaktadır. 

Kadmiyum; ana materyal veya endüstriyel faaliyetler, fosforlu gübre uygulamaları gibi insan aktiviteleri 

sonucunda toprağa ulaşmaktadır. İnsan faaliyetleri ile toprağa ulaşan kadmiyumun %54-58’i fosforlu gübrelerden, 

%39-41’i atmosferik depolanmadan, %2-5’i ise atık çamur ve çiftlik gübresi uygulamalarından kaynaklanmaktadır 

(Yost and Miles, 1979). Özellikle son 20-30 yıllık süreçte Dünya topraklarının kadmiyum içeriğinin arttığı 

bildirilmektedir. Kadmiyum içeriğindeki bu artışın en önemli nedeni olarak fosforlu gübre ve arıtma çamurlarının 

yoğun olarak kullanılması gösterilmektedir (Özbek ve ark., 1995). 

Son yıllarda endüstrileşme ve kentleşmeye bağlı olarak artan çevre kirliliği ile birlikte toprak kirliliği de 

ortaya çıkmış ve canlılar üzerinde tehlikeli olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Tarımsal alanların ağır metal içeriğindeki 

artış ve metallerin bitki, hayvan ve insan sağlığı açısından bilinen toksik etkileri bu konuda yapılan çalışmaların 

artmasına yol açmıştır. Bu nedenle bu çalışmada da; topraktaki fosfor ve kadmiyum miktarları ve birbirleri ile ilişkileri 

irdelenmiştir. 

  

                                                           
 

1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İst. 
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2. MATERYAL VE METOT 

Araştırma da Mersin, Tarsus ve Adana yörelerine bağlı yoğun kışlık marul tarımı yapılan 38 adet farklı köyde 

ve beldede örnekleme yapılmıştır. Araştırma alanı, Sulama Birlikleri’nden (Sahil Sulama Birliği, Yeşilova sulama Birliği, 

Pamukova Sulama Birliği, Seyhan Sulama Birliği, Onköy Sulama Birliği) alınan bilgiler doğrultusunda, bölgede marul 

tarımı yapılan ve 100 da üzerinde marul ekim alanına sahip olan köylerden oluşmuştur. Basit Tesadüfî Örnekleme 

Yöntemi kullanılarak, %95 güven aralığında ve ortalamadan %5 sapmayla araştırmanın toplam 38 köyde 

yürütüleceği belirlenmiştir  (Çiçek ve Erkan 1996). Belirlenen köylerden amacımıza uygun olacak şekilde köyü en iyi 

temsil edebilecek tarlalardan toprak örneklemeleri yapılmıştır. 

Sözü edilen yöreye ait köylerden, amacımıza uygun çok sayıda marul tarlalarından toprak örnekleri 

alınmıştır. 2008-2009 yıllarında 38 köyde çalışma sürdürülmüştür. 

Çalışma alanlarından toprak örnekleri 0-20 cm’lik katmanlardan (Jackson,1962) alınmıştır. Toprak örnekleri 

özel yapılmış pirinç alaşımlı bir kürek ile alınmış, temiz bez torbalara konularak laboratuvara getirilmiştir. Alınan 

toprak örnekleri hava da kurutularak, total kadmiyum analizleri ve alınabilir kadmiyum analizleri yapılmış ve Atomik 

Absorbsiyon Spektrofotometresinde grafit fırında okunmuştur. Alınabilir kadmiyum analizi 0.05 M DTPA (pH=7,3) 

(Lindsay and Norvell, 1978) ile (10 g toprak: 20 ml DTPA)  ekstrakte edilerek hazırlanmıştır. 

Toprak örneklerinin total kadmiyum analizleri ise kral suyu (HNO3+3HCl) ekstraksiyon yöntemine göre 

ekstrakte edilerek, Atomik Absorbsiyon cihazında belirlenmiştir (Kick et al.,1980, Slawin 1955). 

Ayrıca tuz, pH,  bünye, kireç( % ),  fosfor (P2O5)(Olsen et al.,1954),  potasyum (K2O) ve organik madde 

analizleri yapılmıştır. 

Çalışma alanlarından alınan bitki ve toprak örneklerinde fosfor ve kadmiyum miktarlarına göre regresyon 

analizi (Yurtsever,1984) yapılmış ve jump istatistik programı kullanılmıştır.   

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Araştırma Yeri Topraklarının Fosfor ve Cd İçerikleri 

Örnekleme alanlarına ait toprakların P2O5 analiz değerleri sayısal haritalara dönüştürülmüştür ve Şekil 3.1 

elde edilmiştir.  Şekilde de görüldüğü gibi fosfor alanın yaklaşık yarısında (57 örnekte) çok yüksek-yüksek diğer 

alanlarda ise orta, az ve çok az olmuştur.  

 

Şekil 3.1. Örnekleme alanlarına ait toprakların P2O5 dağılımı 

Çukurova’da kış aylarının değişmez bitkisi olan marul için bazı çiftçilerimiz kontrolsüz bir şekilde gübre 

kullanmakta ve çalışmamızda da tespit edildiği gibi bölge topraklarında fosfor miktarları fazlalaşmaktadır. Yıllar 

içerisinde miktar olarak bazı farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılık çiftçilerin yıllar içinde farklı düzeylerde ve formlarda 

fosforlu gübre uygulamasıyla ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.  
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Örnekleme alanındaki toprakların fosfor içerikleri % olarak incelenmiş ve  Şekil 3.2 elde edilmiştir. 

 

Şekil 3.2. Örnekleme alanı topraklarının % olarak fosfor dağılım grafiği  

Görüldüğü gibi çalışma alanı içindeki örneklerin %32.48’i çok yüksek, % 16.24’ü yüksek düzeyde fosfor 

içermektedir. Alanın %28.21’i orta, %22.22’si az ve 0.85’i çok az fosfor içermektedir.  

Toprakta total Cd değerleri incelenmiş ve sınır değerinin (3 ppm) altında 75 ppb - 698 ppb aralığında olduğu 

tespit edilmiştir (Şekil 3.3). Alloway, 1995’te yaptıkları çalışmalarda tarım topraklarında müsaade edilebilir toplam Cd 

konsantrasyonunun 3 mg/kg olduğunu ancak normalde 0.1 mg/kg civarında bulunduğunu söylemişlerdir. 

 

Şekil 3.3 Örnekleme alanlarına ait toprakların total Cd dağılımı 
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Şekil 3.4. Örnekleme alanlarına ait toprakların alınabilir Cd dağılımı 

Alınabilir Cd değerleri örnekleme alanının tümünde sınır değerin altında tespit edilmiştir. Şekil 3.4.’de 

dağılım görülmektedir. 

Yer kabuğu ortalama kadmiyum konsantrasyonu Grandjean (1990) tarafından 0.55 mg/kg olarak 

bildirilmekte ise de, Dässler (1986) 100 mg/kg’a kadar, Page et al., (1972)  ise kontamine olmayan topraklar için 0.1-

0.4 mg/kg arasında değerler bildirmektedir. 

3.2. Denemeye Ait İstatistiki  Analiz Sonuçlar  

Araştırmada, marul bitkisinin yetiştirildiği sahalardaki fosfor miktarlarına bağlı olarak topraktaki kadmiyum 

miktarının değişimi ve bu alanlarda fosfor birikimi incelenmiştir. 

Deneme süresince elde edilen değerler regresyon analizine tabi tutulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir. 

3.2.1 Toprakta P2O5 ile toprakta total Cd arasındaki ilişki  

Yapılan regresyon analizi sonucunda toprakta fosfor ile toprakta total Cd konsantrasyonları arasındaki ilişki 

önemsiz bulunmuştur. İlişkiye ait grafik  Şekil 3.5’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.5. Toprakta P2O5 ile  toprakta total Cd  konsantrasyonları arasındaki ilişki 
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3.2.2 Toprakta P2O5 ile toprakta alınabilir Cd arasındaki ilişki  

Toprakta P2O5 ile toprakta alınabilir Cd arasında %95 güven aralığında önemli bir ilişki mevcut olup, toprakta 

P2O5 artış gösterirken, toprakta alınabilir Cd’da da artış gözlenmektedir (Şekil 3.6).  

 

Şekil 3.6. Toprakta P2O5  ile  toprakta alınabilir Cd  konsantrasyonları arasındaki ilişki  

3.2.3. Toprakta total Cd  ile toprakta alınabilir Cd arasındaki ilişki  

Toprakta total Cd  ile toprakta alınabilir Cd arasındaki ilişki önemsiz çıkmıştır. Bu ilişkiye ait grafik Şekil 3.7’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 3.7. Toprakta total Cd ile toprakta alınabilir Cd  konsantrasyonları arasındaki ilişki 

Topraktaki fosfor ile toprakta alınabilir Cd arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. 

Topraktaki fosfor ile total Cd ve toprakta total Cd ile toprakta alınabilir Cd  arasındaki ilişkiler istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. 

3.2.4. Korelasyon analizleri  

Toprakta P2O5 ile toprakta alınabilir Cd arasında korelasyon pozitif yönde olup topraktaki P2O5 arttıkça 

alınabilir Cd’da artış göstermiştir. Regresyon analizinde 0.01 düzeyinde,  korelasyon analizinde de 0,05 düzeyinde 

önemli ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde, Torun ve ark. (2006)’da yaptıkları çalışmada, Çukurova bölgesinde 

turunçgil ağaçlarının (Greyfurt, Limon, Mandarin, Minola ve Portakal) ve bu ağaçların yetiştiği topraklarla DTPA’da 

ekstrakte edilebilir Cd ile alınabilir P konsantrasyonu arasında çok önemli bir ilişki (R2=0.271**) bulmuşlardır. Bu 

sonuç, P’un topraklarda alınabilir Cd konsantrasyonu üzerinde artırıcı etkisinin olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, 

Nevşehir – Niğde bölgesinde patates üretiminin yapıldığı alanlarda, hem 1999 hem de 2000 yılında toprakta DTPA ile 
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ekstrakte edilebilir Cd konsantrasyonu ile toprakta alınabilir P konsantrasyonu arasında sırasıyla (R2=0.340**) ve 

(R2=0.0803**) pozitif çok önemli bir ilişki bulmuşlardır.  

3.2.5. Çalışma alanındaki toprakların alınabilir fosfor içerikleri 

2008-2009 yıllarında çalışma alanından alınan 117 toprak örneklemelerine ait analiz sonuçlarına göre 

toprakların %0.85’ünün fosfor içeriği çok az, %22.22’sinin az, %28.21’inin orta, %16.24’ünün yüksek ve %32.48’inin 

ise çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 

İnsan beslenmesinin devamlılığının sağlanabilmesi için, tarımsal faaliyetleri yürüten üreticiler, zaman 

içerisinde bazı faktörlerin etkisi ile aynı üretim alanında sürekli olarak bir türe ait örneğin marul gibi bitkileri 

yetiştirmeye başlamışlardır. Bu ise; toprağın belli derinliğindeki su ve besin maddesinin sürekli olarak tüketilmesini, 

tüketilen besin maddesinin telafi edilmesini amaçlayan aşırı sentetik gübre kullanımını beraberinde getirmiştir. 

Bunların kalıntıları ise su kaynakları ile toprak kirliliğine neden olmakta ve doğadaki yaşam zincirini olumsuz 

etkilemektedir.  

Mersin, Tarsus ve Adana yörelerine bağlı yoğun kışlık marul tarımı yapılan 38 adet farklı köyde ve beldede 

yapılan çalışmada 117 toprak örneği alınmış ve analiz sonuçlarına göre toprakların %0.85’ünün fosfor içeriği çok az, 

%22.22’sinin az, %28.21’inin orta, %16.24’ünün yüksek ve %32.48’inin ise çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Toprakta total Cd değerleri ve alınabilir Cd değerleri incelendiğinde bütün örneklerin sınır değerin (3 ppm) 

altında olduğu tespit edilmiştir ancak toprakta P2O5 ile toprakta alınabilir Cd arasında korelasyon pozitif yönde olmuş 

ve topraktaki P2O5  arttıkça topraktaki alınabilir Cd’da da artış görülmüştür.  Yapılan korelasyon analizinde de 0,05 

düzeyinde önemlilik bulunmuştur(r= 0,2100*). 
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FARKLI ORGANİK MATERYALLERİN ROKA (Eruca vesicaria subsp. sativa) ve  

TERE (Lepidium sativum) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE VERİM 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ali Rıza ONGUN1  Mahmut TEPECİK1   Bülent OKUR1 

Kadri BOZOKALFA2  Dursun EŞİYOK2 

ÖZET 

İzmir İli Bornova ilçesinde 2005-2006 yıllarında yürütülen bu çalışmanın amacı, roka ve tere bitkisi yetiştiriciliğinde farklı organik 

materyallerin toprak özellikleri ve verim üzerine etkilerini belirlemektir. 

Sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere roka ve tere ile 2 dönem yürütülen bu çalışmada ahır gübresi (AG) ile ticari isimleri biofarm (BF) ve 

perlhumus (PH) olan organik materyaller kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlı olarak yürütülmüş ve uygulama 

konuları kontrol, AG (750 kg/da), AG+PH (750 + 75 kg/da), BF (250 kg/da) ve BF+PH (250 + 75 kg/da) olarak belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre PH uygulamaları ile BF ve AG’nin etkinlikleri artmıştır. Roka yetiştiriciliğinde topraktaki toplam N, alınabilir P-

Fe-Mg-Fe-Cu-Mn değerleri PH ile daha yüksek belirlenmiştir. Buradaki en belirgin bulgulardan biri, BF uygulamasına göre BF+PH uygulaması ile 

alınabilir P’da % 56’ya varan artışlar olmuştur. Tere yetiştiriciliğinde de benzer sonuçlar elde edilmiş, topraktaki toplam N, alınabilir P-Ca-Fe-Cu-Zn 

ve Mn değerleri PH uygulaması ile yükselmiştir. 

Uygulamaların verim üzerine de önemli etkileri görülmüştür. PH uygulamaları roka verimini BF ve AG’ne göre önemli ölçüde 

arttırmıştır. Tere yetiştiriciliğinde de benzer ama daha az bir verim artışı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: organik materyaller, roka, tere, toprak özellikleri, verim 

THE EFFECTS OF THE DIFFERENT ORGANIC MATERIALS ON THE YIELD OF ROCKET  

(Eruca vesicaria subsp. sativa) AND GARDEN CRESS (Lepidium sativum) AND SOIL 

PROPERTIES 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the impacts of the different organic materials on the yield of Rocket (Eruca vesicaria 

subsp. sativa) and garden cress (Lepidium sativum) and soil properties. The study was conducted between 2005 to 2006 years in Bornova, İzmir. 

Rocket and garden cress were grown in spring and autumn and farmyard manure (FYM), biofarm(BF) and perlhumus(PH) as organic materials 

were applied to growing soils. The experiment was a randomized complete block design with three replications. The treatments were control, FYM 

(750 kg./da), FYM+PH (750+75 kg/da), BF (250 kg/da) and BF+PH (250+75 kg/da). 

PH treatment was increased the efficiency of BF and FYM treatments. This treatment (PH) increased amounts of available P, Fe, Mg, Cu, 

Mn and total N in soils grown Rocket. BF+PH treatment increased amount of available P by 56% compared to BF treatment. Similar results were 

obtained for garden cress and amount of total N, available P, Ca, Fe, Cu, Zn and Mn increased with PH treatment. 

The treatments also affected the yields of rocket and garden cress. PH treatment significantly increased the yield of rocket compared 

to BF and FYM treatments. Similar results but a lower yield was obtained for garden cress. 

Keywords: organic materials, rocket, garden cress, soil properties, yield 

1. GİRİŞ 

Toprağı muhafaza etmek ve verimliliğini arttırmak için toprağı çok iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü toprak 

en önemli üretim faktörlerinden biridir ve önemli bir doğal kaynaktır. Bu kaynağın olası kötü yönetimi insan 

yaşamının sürekliliğini de olumsuz etkileyecektir. İyi bir toprak idaresinde organik madde kilit bir rol oynar. MÖ 800 

yılında Homeros Odysseia adlı eserinde ahır gübresi kullanımına değinmiştir (Kacar ve Katkat, 1999). Tarihi 

belgelerden de anlaşılacağı gibi organik maddenin toprak üzerine olumlu etkileri çok eskiden beri bilinmektedir. Ahır 

gübresi topraklar için kullanılan en yaygın organik madde kaynağıdır. Ahır gübresi, bitkiler için gerekli besin 

elementlerini sağlaması yanında, toprağın fiziksel ve biyolojik özelliklerine de olumlu etkilemektedir (Lampkin, 2002). 

Ahır gübresi yanında son yıllarda tamamen organik kökenli, topraklarda kalıntı bırakmayan bazı yoğunlaştırılmış 

humus bileşikleri olan ve değişik ticari isimlerle satılan humik ve fulvik asit türevleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Humik maddelerin kaynağı temel olarak bitki içerikleri, lignin ve polisakkaritlerdir. Humik maddelerin en çok 

çalışılan grupları ise humik ve fulvik asitlerdir. Humik maddelerin kimyasını anlamaya yönelik çalışmalarda ortaya 

çıkan itici güç; toprak verimliliğini geliştirme ve topraktaki kimyasal reaksiyonları ve parçalanmayan organik 

bileşiklerin ekotoksikolojik etkilerini iyi anlama gereksinimidir (Dizman ve ark., 2012). Hümik maddeler toprakların 
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organik ve inorganik bileşenleri ile kompleks reaksiyonlara girer, dolaylı ve doğrudan bitki büyümesi ve ürün üzerine 

etki yaparlar. Dolaylı etkisi fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullarını değiştirerek toprak verimliliğini arttırması ile 

gerçekleşmektedir (Tan, 2003). Ancak doğrudan etkisi konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur.  

Bu çalışmanın amacı farklı organik materyallerin etkinliğini, Roka ve Tere yetiştiriciliğinde toprak özellikleri 

ve verim üzerine etkilerinden yola çıkarak değerlendirmektir.  

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama ve araştırma arazisi ile Toprak 

Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü laboratuvarlarında 2005-2006 yıllarında sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde olmak 

üzere 2 vejetasyon süresinde yürütülmüştür. Deneme alanına ait toprak özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir. 

Deneme alanı toprağı hafif alkali, tuz sorunu olmayan organik madde içeriği düşük, kum miktarı yüksek hafif bünyeli 

karakterdedir. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlı olarak yürütülmüştür. Deneme tohumları 

güz döneminde 15 Eylül, ilkbahar döneminde ise 15 Şubat tarihinde 2 m2’lik parsellere elle ekilmiştir. Araştırmada 

ahır gübresi (AG) (750 kg/da), biofarm (BF) (250 kg/da), biofarm (250 kg/da)+perlhumus (PH) (75 kg/da) ve ahır 

gübresi (750 kg/da)+perlhumus (75 kg/da) tohum ekiminden önce toprağa karıştırılmış daha sonra roka ve tere 

tohumları deneme parsellerine ekilmiştir. Ticari ismi perlhumus olan materyalin hammaddesi leonardittir. İçeriğinde 

% 85 humik ve fulvik asit bulunan organik tarım sertifikası almış bir materyaldir. Denemede kullanılan materyallerin 

bazı özellikleri Çizelge-2’de verilmiştir. Denemede kullanılan organik kökenli materyallere baktığımızda en yüksek 

organik madde içeriğine perlhumus isimli ticari materyalde (% 89) ve bunu sırasıyla biofarm ve ahır gübresi 

izlemektedir. En yüksek N, K ve P içeriği de biofarm gübresinde analiz edilmiştir. Organik materyallerden ahır gübresi 

pH bakımından alkali değerde görünmektedir. Tohum ekiminden önce toprak pH’sını düşürmek için her parsele eşit 

miktarda toz kükürt (50 kg S/da) uygulanmıştır. 

Çizelge 1. Deneme toprağına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler 

Derinlik 

(cm) 
pH 

Tuz 

(%) 

Org. Mad. 

(%) 

CaCO3 

(%) 

Kum 

(%) 

Mil 

(%) 

Kil 

(%) 
Bünye 

  0-10 7,57 0,065 1,76 1,81 68,2 15,64 16,16 Kumlu tın 

10-20 7,58 0,064 1,24 2,12 66,2 15,64 18,16 Kumlu tın 

20-30 7,68 0,062 1,16 1,34 66,2 15,64 18,16 Kumlu tın 

Çizelge 2. Denemede kullanılan organik materyallerin bazı özellikleri 

 Biofarm Ahır Gübresi Perlhumus 

Organik Madde (%) 70 34 89 

N       (%) 3,50 1,08 1,00 

P2O5 (%) 3,00 1,68 0,20 

K2O  (%) 4,00 1,79 0,30 

C/N 12 18 52 

pH 7,5 8,8 6,7 

Tohum ekiminden hasada kadar tüm kültürel işlemler düzenli olarak yürütülmüş, üretim döneminde 

herhangi bir hastalık ve zararlı etmenine rastlanmadığından ilaçlama yapılmamıştır. 

Toprak örnekleri her iki yetiştiricilik döneminin (ilkbahar-sonbahar) sonunda 0-25 cm derinlikten alınmıştır. 

Alınan toprak örnekleri hava kurusu hale getirildikten sonra, 2 mm’lik elekten elenerek analizlere hazır hale 

getirilmiştir. Toprak pH’sı pH-metre yardımı ile doygunluk çamurunda ölçülmüştür. Toplam çözünebilir tuz, 

doygunluk çamuru ile tuz köprüsünde direnç yardımı ile belirlenmiştir (Burt, 2004). Kireç scheibler kalsimetresi 

belirlenmiştir (Schlichting ve Blume, 1966). Toprak organik maddesi Walkley-Black yaş yakma yöntemiye 

belirlenmiştir. (Tan, 1996). Toplam-N kjeldahl yöntemiyle belirlenmiştir (Bremner, 1965). Alınabilir P su ile eksrakte 

dilerek sulfomolybdo-phosphate mavi renk yöntemiyle ölçülmüştür. (Bingham,1949; Tan, 1996) Alınabilir K, Ca, Mg 

ve Na 1 N NH4OAc ile eksrakte edilerek belirlenmiştir (Simard, 1993). Alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn ise DTPA ile eksrakte 

edildikten sonra AAS’de ölçülmüştür (Lindsay ve Norvell, 1978). 

Elde edilen veriler TARİST programında değerlendirilerek uygulamalar arasındaki fark LSD testi ile 

karşılaştırılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada kullanılan organik materyaller roka yetiştiriciliğinde toprağın organik madde içeriğini kontrole 

göre belirgin bir şekilde arttırmıştır (Çizelge 3). Bunun yanında toprağın suda eriyebilir tuz içeriği ve pH değerleri de 

uygulamalar ile artmıştır.  
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Çizelge 3. Organik materyal uygulamalarının roka yetiştiriciliğinde toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi. 

  pH Tuz (%) Kireç (%) Org. Md. (%) 

O
rg

a
n

ik
  

m
a

te
ry

a
ll

e
r 

(A
) 

BF 7,465 b 0,121 bc 1,995 c 2,855 a 

AG 7,440 c 0,120 c 2,213 a 2,755 a 

BF+PH 7,485 b 0,132 ab 2,177 ab 2,565 b 

AG+PH 7,508 a 0,135 a 2,093 b 2,840 a 

Kontrol 7,402 d 0,100 d 1,653 d 2,027 c 

LSD **0,020 **0,013 **0,087 **0,129 

Y
e

ti
şt

ir
m

e
 

d
ö

n
e

m
i 

(B
) 

Sonbahar 7,463 0,120 1,990 b 2,611 

İlkbahar 7,457 0,123 2,063 a 2,606 

LSD öd öd **0,055 öd 

 A×B öd öd * öd 
öd önemli değil   *p<0.05;   **p<0.01’e göre önemli 

Roka yetiştiriciliğinde, çalışmada kullanılan organik materyaller kontrole göre topraktaki bitki besin 

maddelerinin miktarını arttırmıştır (Çizelge 4). Ancak burada dikkat çeken konu PH uygulaması ile BF ve AG’nin 

etkinliğinin artmasıdır. AG+PH uygulaması AG’ye göre toprakta daha yüksek toplam N ve alınabilir P-K-Mg-Fe-Cu-Zn 

ve Mn değerleri sağlamıştır. Yine aynı şekilde BF+PH uygulaması BF’ye göre toprakta daha yüksek toplam N ve 

alınabilir P-Mg-Fe-Cu ve Mn değerleri sağlamıştır. Özellikle PH uygulamalarının toprağın alınabilir P üzerine etkileri 

çok belirgindir. PH uygulaması ile alınabilir fosfor BF uygulamasında % 56, AG uygulamasında % 23 artmıştır (Şekil 1). 

Çizelge 4. Organik materyal uygulamalarının roka yetiştiriciliğinde toprağın makro ve mikro besin maddeleri içeriğine etkisi. 

  Toplam Alınabilir (mg/kg) 

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

O
rg

a
n

ik
 m

a
te

ry
a

lle
r 

(A
) BF 0,133 c 1,587 c 241,4 b 2758 b 241,9 b 45,8 b 11,65 a 2,23 b 2,40 a 

20,37 

ab 

AG 0,145 b 2,532 b 243,0 b 3131 a 266,0 a 53,3 a 12,10 a 2,25 b 2,31 ab 19,42 b 

BF+PH 0,146 b 2,475 b 239,2 b 
2890 

ab 
264,0 a 42,5 b 12,67 a 2,31 b 2,23 b 20,65 a 

AG+PH 0,154 a 3,108 a 253,7 a 
2929 

ab 
269,4 a 45,0 b 12,63 a 2,54 a 2,35 ab 

19,75 

ab 

Kontrol 0,086 d 1,388 d 212,0 c 
2914 

ab 
236,1 b 48,3 ab 8,52 b 2,05 c 1,66 c 18,07 c 

LSD **0,007 **0,142 **0,290 **354,9 **12,98 **6,256 **1,151 **0,120 **0,139 **1,144 

Y
e

ti
şt

ir
m

e
 

d
ö

n
e

m
i 

(B
) 

Sonbahar 0,135 a 2,203 238,9 2933 250,9 b 47,0 11,80 a 2,27 2,20 19,71 

İlkbahar 0,131 b 2,233 236,8 2915 259,7 a 47,0 11,23 b 2,29 2,18 19,59 

LSD *0,003 öd öd öd **8,207 öd *0,531 öd öd öd 

 A×B * öd öd öd öd öd öd öd öd öd 

öd önemli değil   *p<0.05;   **p<0.01’e göre önemli 

 

 

Şekil 1. Roka yetiştiriciliğinde PH uygulamasının topraktaki alınabilir P üzerine etkisi. 

Benzer şekilde tere yetiştiriciliğinde de organik madde uygulamaları ile topraktaki organik madde, 

çözünebilir toplam tuz ve pH değerleri kontrole göre yükselmiştir (Çizelge 5). 
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Denemede kullanılan organik materyaller tere yetiştiriciliğinde de kontrole göre topraktaki bitki besin 

maddelerinin miktarını arttırmıştır (Çizelge 6). Burada da PH uygulaması ile BF ve AG’nin etkinliğinin arttığı 

görülmektedir. Özellikle alınabilir fosforun PH uygulaması ile BF uygulamasında % 67 arttığı görülmektedir (Şekil 2). 

Çizelge 5. Organik materyal uygulamalarının tere yetiştiriciliğinde toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi. 

  pH Tuz (%) Kireç (%) Org. Md. (%) 

O
rg

a
n

ik
  

m
a

te
ry

a
lle

r 
(A

) 

BF 7,450 b 0,122 b 1,990 b 2,850 a 

AG 7,447 b 0,117 b 2,277 a 2,512 b 

BF+PH 7,470 b 0,134 a 2,258 a 2,528 b 

AG+PH 7,503 a 0,134 a 2,200 a 2,878 a 

Kontrol 7,392 c 0,104 c 1,367 c 2,090 c 

LSD **0,028 **0,011 **0,110 **0,107 

Y
e

ti
şt

ir
m

e
 

d
ö

n
e

m
i 

(B
) 

Sonbahar 7,458 0,124 1,955 b 2,595 

İlkbahar 7,447 0,120 2,082 a 2,552 

LSD öd öd **0,070 öd 

 A×B öd öd ** öd 

öd önemli değil   *p<0.05;   **p<0.01’e göre önemli 

Çizelge 6. Organik materyal uygulamalarının roka yetiştiriciliğinde toprağın makro ve mikro besin maddeleri içeriğine etkisi. 

  Toplam Alınabilir (mg/kg) 

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

O
rg

a
n

ik
 m

a
te

ry
a

lle
r 

(A
) BF 0,135 c 1,640 d 252,9 a 2862 b 247,8 d 45,9 b 

11,08 

ab 
2,17 d 2,22 b 

20,27 

ab 

AG 0,148 b 3,017 b 239,5 b 
3065 

ab 
291,7 b 53,4 a 10,67 b 2,26 c 2,17 b 19,48 b 

BF+PH 0,149 b 2,737 c 226,4 c 
3112 

ab 
297,7 a 43,3 b 11,75 a 2,37 b 2,32 a 20,58 a 

AG+PH 0,157 a 3,152 a 257,7 a 3190 a 266,8 c 45,8 b 11,72 a 2,51 a 2,31 a 
20,33 

ab 

Kontrol 0,083 c 1,583 d 202,6 d 2743 c 240,8 e 48,3 ab 9,18 c 2,06 e 2,06 c 17,28 c 

LSD **0,008 **0,087 **10,45 **253,5 **5,251 **5,743 **0,775 **0,066 **0,073 **1,068 

Y
e

ti
şt

ir
m

e
 

d
ö

n
e

m
i 

(B
) 

Sonbahar 0,138 2,447 239,9 3038 269,3 48,1 11,01 2,27 2,22 19,72 

İlkbahar 0,131 2,405 231,7 2950 268,6 46,7 10,75 2,27 2,22 19,46 

LSD **0,005 *0,040 **6,607 öd öd öd öd öd öd öd 

 A×B öd öd öd öd öd öd öd öd öd öd 

öd önemli değil   *p<0.05;   **p<0.01’e göre önemli 

 

 

Şekil 2. Tere yetiştiriciliğinde PH uygulamasının topraktaki alınabilir P üzerine etkisi. 

Yapılan bir çok çalışmada da benzer bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Toprağa sıvı formda uygulanan 

humik ve fulvik asidin artan P dozlarına bağlı olarak fosfor kullanım etkinliğinin arttığı belirlenmiştir (Delgado ve ark., 

2002) Saksı koşullarında arpa bitkisi ile yapılan bir çalışma, uygulanan farklı dozdaki katı humik asidi çeşitlerinin 

topraktaki fosforun alınabilirliğini arttırdığını ortaya koymuştur (Saltalı ve Eryiğit, 2012). Soya fasulyesi ile yapılan 

başka bir saksı denemesinde fosforlu gübre kullanım etkinliği açısından humik madde uygulaması olumlu sonuçlar 

vermiştir (Karaman ve ark., 2012). Tarla koşullarında farklı P ve humik asit dozları uygulanan bir çalışmada humik 

asidin topraktaki alınabilir P miktarını arttırdığı belirlenmiştir (Sarwar, 2012). 

Bu çalışmada kullanılan humik maddenin (PH) az miktarda fosfor içerdiği düşünülürse toprakta meydana 

gelen fosfor artışı topraktaki mevcut fosforun elverişli hale geçmesiyle açıklanabilir. Humik maddelerin fosfor 
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yarayışlılığını nasıl etkilediği konusunda farklı görüşler vardır. Humik bileşiklerin organik fosfat kompleksleri 

oluşturarak fosforu bitki için daha yarayışlı hale getirmesi bu görüşlerden biridir. Bir diğeri toprakta fosfor fikse eden 

parçaçıkların humik maddeler tarafından kaplanması ve etkisiz hale getirilmesidir (Karaman ve ark., 2012). 

Uygulamalar ile roka ve terenin veriminde kontrole göre önemli artışlar meydana gelmiştir (Çizelge 7). Bu 

beklenen bir durumdur, çünkü kontrol parsellerine kimyasal gübre veya benzeri bir uygulama yapılmamıştır. Burada 

asıl önemli olan humik madde (PH) uygulaması ile BF ve AG’nin etkinliklerinin artmış olmasıdır. Özellikle roka 

veriminde PH uygulaması ile sağlanan % 29 ve % 31’lik verim artışları çok dikkat çekicidir (Şekil 3). 

Çizelge 7. Organik materyal uygulamalarının roka ve tere verimine etkisi. 

  Roka Tere 

O
rg

a
n

ik
  

m
a

te
ry

a
ll

e
r 

(A
) BF 1234 b 1348 b 

AG 1196 c 1318 b 

BF+PH 1587 a 1440 a 

AG+PH 1563 a 1426 a 

Kontrol 747 d 630 c 

LSD **30,5 **34,6 

Y
e

ti
şt

ir
m

e
 

d
ö

n
e

m
i 

(B
) 

Sonbahar 1339 a 1289 a 

İlkbahar 1188 b 1176 b 

LSD **12,31 **21,92 

 A×B ** ** 

 

 

 

Şekil 3. Roka ve tere yetiştiriciliğinde PH uygulamasının verim üzerine etkisi. 

  

1234 1587

100

128,60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

BF BF+PH

R
o

k
a
 V

e
ri

m
i

(k
g

/d
a
)

15631196

130,68

100

AG AG+PH

14401348

106,82

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

BF BF+PH

T
e
re

 V
e
ri

m
i

(k
g

/d
a
)

14261318

108,19

100

AG AG+PH



Bitki Besin Elementleri Etkinliği 

707 
 

4. SONUÇ 

Farklı organik materyallerin toprağa ilavesiyle başta toprak organik maddesi olmak üzere bitki besin 

maddelerinin miktarlarında artışlar gözlenmiştir. Humik madde (PH) uygulaması ile bu organik madde kaynaklarının 

etkinliği daha da artmıştır. Özellikle alınabilir fosfor ve verimdeki artışlar bitkisel üretimde humik maddelerin başarı ile 

kullanılabileceğini göstermektedir. Humik maddenin, fosfor elverişliliğini olumlu etkilemesi yani fosforlu gübre 

ihtiyacını azaltan etkisi çevre kirliği açısından da önem arz etmektedir. Bununla birlikte humik maddelerin tek 

başlarına ve diğer organik materyallerle birlikte etkisinin farklı toprak ve bitki çeşitlerinde de araştırılması 

gerekmektedir. Son on yıla kadar üzerinde pek fazla çalışılmayan hümik maddelerin bitki metabolizması ve 

topraktaki kimyasal olaylar üzerine olası etkilerini araştırmak ve ülkemizde doğal bir kaynak olarak bulunabilen bu 

materyallerden tarım alanlarında yararlanmak hem üretimde verim artışlarına ve hem de toprakların fizikokimyasal 

özelliklerinin iyileşmesine ve biti besin maddelerinin alınabilirliğinin artması nedeniyle de ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. 
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ÇEVRE KİRLETİCİ OLARAK ARSENİK 

Esma SÖYLEMEZ1  Zeliha KAYAALTI2 

Dilek (KAYA) AKYÜZLÜ1  Tülin SÖYLEMEZOĞLU1 

ÖZET 

Ekolojik dengeyi tehdit eden ve doğal dengeyi bozan kirleticiler arasında yer alan arsenik, doğada serbest halde bulunabilmesi ve 

canlılarda olusturduğu değişik toksik etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Arsenik yerkabuğunda 20., suda 14. ve insan vücudunda 12. sırada yer 

alan oluşumu, dağılımı, kaynakları ve toksisitesi üzerine birçok çalışma yapılan metaloid elementtir. 

Arsenik havada, besinlerde, toprakta ve suda yıldan yıla giderek artan tehlikeli konsantrasyona ulaşmaktadır. ATSDR (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry), kimyasalları potansiyel insan maruziyeti ve varoluş sıklığına göre sıralamış ve arseniği çevrede bulunan en 

tehlikeli 275 madde içinde 7. sıraya koymuştur. Arseniğe genel olarak arsenik ile kirlenmiş suların ve arsenikle kirlenmiş yeraltı sularıyla yetişen 

tahılların tüketilmesi yanı sıra zararlı bitki ve böceklerle mücadele amaçlı kullanılan tarım ilaçları  ve madencilik faaliyetleri gibi yollarla da maruz 

kalınabilmektedir.  

Arsenik, solunum yoluyla, yiyecek ve su tüketimi ile ağız yoluyla ve dermal yollarla vücuda absorbe olduğundan arseniğe maruziyet 

insanlar  için kaçınılmaz olmaktadır. Ortalama arsenik konsantrasyonunun çeşitli arsenik pestisitleri uygulanan tarım topraklarında, 50-550 mg/kg 

olduğu belirtilmiştir. Arseniğin diyabet, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar ile gelişimsel anomaliler  üzerine sağlık etkileri araştırılmış, içme 

suyundaki yüksek miktarda inorganik arseniğe kronik maruziyet ile deri, akciğer, mesane, böbrek ve kolon kanser tipleri ile ilişkisi gösterilmiştir. 

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, arsenik ve bileşiklerini insan için kanser oluşturma özelliği ispatlanmış kimyasallar sınıfında (Grup 1) 

göstermektedir. 

Bu derlemede, arseniğin ekolojik döngüsünden ve diğer metaller ile etkileşiminden bahsedilerek, insan sağlığı üzerindeki toksik 

etkilerine dikkat çekilecektir.  

Anahtar kelimeler : Arsenik, çevre kirliliği, insan sağlığı, maruziyet 

ARSENIC: AN ENVIROMENTAL POLLUTANT 

ABSTRACT 

Arsenic which is one of pollutants that threaten ecological balance and distrub natural balance is drawn attention due to occuring 

naturally and different toxic effects. Arsenic is a metalloid element that ranks 20th in natural abundance, 14th in seawater, and 12th in the human 

body and there are a lot of studies with regard to its distribution, sources and toxicity. 

The concentration of arsenic in air, foods, soil and water reaches hazardous levels by increasing annually. ATSDR (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry) ranged chemicals according to their potential exposure and the frequency of occurrence and As ranks 7th from 

the most dangerous 275 substances in environment. It is likely to be exposed to arsenic through waters contamined with arsenic, consumption of 

grains grown in arsenic contamined grounwater as well as pesticides used for herbicides and insects and mining activities. 

Exposure to arsenic is inevitable for human since arsenic absorbs via inhalation, dermal and oral by consumption of food and water. It 

is reported that mean arsenic concentration has been 50-550 mg/kg in agricultural soils with arsenical pesticides. The effects of arsenic on health 

problems such as diabetes, cardiovascular and neurological disorders have been examined and it has been observed that there is a relationship 

between chronic exposure to inorganic arsenic in drinking water and various cancers including skin, lungs, bladder, kidney and colon. Arsenic was 

classified as Group 1 carcinogen by International Agency for Research on Cancer. 

In this review, the interaction of  arsenic with other metals and its ecological cycle will be discussed and it will drawn attention to the 

toxic effects of arsenic on human health.   

Key words: Arsenic, environmental pollution, human health, exposure 

GİRİŞ 

Arsenik (As), toprakta, suda ve yiyeceklerde çok çeşitli kimyasal formlarda yaygın olarak bulunan, periyodik 

tablonun VA grubunda, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91 olan metaloid özellik gösteren bir elementtir. 

Arseniğin bazı özellikleri metallere benzemekle birlikte, element olarak genellikle ametaller  olarak sınıflandırılır. 

Doğada başlıca sülfür filizleri halinde (FeAsS, As2S3: orpiment, As2S2: realgar gibi) bulunur. Sülfür filizlerinin 

kavrulmasından elde edilen As2S3 endüstride diğer arsenik bileşiklerinin çıkış maddesi olarak kullanılır (Sharma ve 

Sohn, 2009;  Sardaş S., 2009; Vural N., 1996). 
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Şekil 1. Arsenik ve bazı bileşikleri (http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/gifs/54115.htm) 

As, M.S. 1250 yılında izole edildiğinden beri tıp, elektronik, metalürji ve tarım gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmıştır. Orta çağda arsenik etkili bir cinayet ve intihar aracı olarak kullanılmış, kokusuz, tatsız gibi 

özelliklerinden dolayı yiyecek ve içeceklerde ayırt edilememiş ve 1850’lerin ortalarına kadar popüler bir zehir olmaya 

devam etmiştir. Analitik toksikolojide zehirlenmenin kimyasal olarak tanımlanabilmesi ve diğer ilaçların da zehirleme 

etkeni olarak kullanılması ile arsenikle zehirlenmeler azalmıştır (Vahidinia ve ark., 2007; Bartirip P., 1992; Hancı ve 

Yağmur, 2002; Sharma ve  Sohn, 2009). 

1800’lü yıllarda As pigment olarak kullanılmıştır (Paris yeşili ya da bakır aseto arsenit). Özellikle bu 

pigmentin, duvar kağıtlarında kullanımı bu zaman diliminde yaygın hastalık ve ölümlere yol açmıştır (Schindlin, 

2005). As bileşikleri özellikle cilde, göze, solunum yollarına irritan etki gösterdiğinden savaş gazı olarak da I. Dünya 

Savaşında kullanılmıştır. Bunun yanı sıra inorganik arsenik 1800’lü yılların sonu ve 1900’lerin başında yiyeceklere 

koruyucu olarak katılmıştır (Hancı ve Yağmur, 2002; Sardaş S., 2009). Toksik özelliklerinin yanında As, tarihte apseler 

ve ülserler için, malarya, sifilis, astım, kora, egzama ve sedef gibi hastalıklarda, sifiliz (frengi) ve kanserde  tedavi amaçlı 

da kullanılmıştır (Sekeres M.S, 2007; Cullen W.R., 2008). 

 

                                 

 

Şekil 2.  Arsenikle zehirleme cinayet vakalarında tarih boyunca kullanılmıştır  (Bartrip, P., 1992). 

 

As element halde toksik olmayıp bileşikleri önemli derecede toksik özellik göstermektedir. Tarımda pestisit 

kullanım amaçlı As bileşikleri As2O3 rodendisit; bakır arsenit, Paris yeşili: bakır aseto arsenit, sodyum arsenit, kalsiyum 

arsenit gibi (+3) ve kurşun arsenat, sodyum arsenat, kalsiyum arsenat gibi (+5) değerlikli anorganik As bileşikleri 

http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/gifs/54115.htm
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insektisit olarak uygulanmaktadır. Kakodilatlar [dimetil arsinik asit tuzu: [(CHs3)2 AsO"2] herbisit olarak kullanılan 

organik As bileşikleridir. Potasyum asit arsenat (KH2AsO4: Macquers tuzu) deri ve kâğıt endüstrisinde; ayrıca arsenik 

bileşikleri seramik, cam, boya, cila, emaye, vernik ve lastik endüstrisinde kullanılırlar Arsenik; arsenat (AsV), arsenit (As 

III), Arsenik (0) ve arsin (-III) olarak 4 oksidasyon halinde bulunur. Toprakta arseniğin özellikle (+5) değerlikli bileşikleri 

bulunur. Besinlerdeki miktarı, topraktan geçen arsenik nedeni ile yüksek düzeye ulaşabilir. Özellikle deniz 

ürünlerinde arsenik miktarı tolerans sınırının (2.6 ppm) üstünde olabilir (Vural N., 1996). 

Arsenik kirliliğinin temel kaynağı jeolojik olmasına rağmen pek çok sanayi alanında kullanılmaktadır. Ahşap, 

kereste koruma işlemleri, kozmetikler, boya işletmeleri, ilaç sanayi, herbisit sanayii, yarı iletken madde üretimi, 

dericilik, cam üretimi, tıbbi kullanımlar, kağıt ve kağıt hamuru üretimi ve çimento işletmeleri gibi endüstriyel üretimler,  

ayrıca  fosil yakıtların kullanımı, zirai uygulamalar gibi çeşitli antropojenik kaynaklar kirliliğe sebep olmaktadır. İnsan 

aktiviteleri arasında en önemli etken ise zararlı bitki ve böceklerle mücadele amaçlı kullanılan tarım ilaçları  ve 

madencilik faaliyetleri gelmektedir (Tchounwou ve ark., 2003; Bakar ve Baba, 2009; Bissen ve Frimmel, 2003) 

Çevrede bulunan arsenikli atıklar doğal koşullara çok dayanıklı olduğundan, pestisit uygulamaları kalıcı 

kirlenmelere yol açar. Ekilebilen alanların doğal arsenik içeriği 5 ppm düzeyindedir. Pek çok kültür bitkisinde bu 

değerler 0,1-10 ppm arasında değişir. Kurşun ve kalsiyum arsenat veya arsenitler toprağa sıkıca bağlanır ve yavaş 

yavaş su ve bitkilere geçer. Tütünde bu nedenle, As miktarının 13 ppm'e yükselebileceği gösterilmiştir (Vural N., 

1996). 

                                

Şekil 3. Doğada arsenik döngüsü (Wang ve Mulligan, 2006). 

Arseniğin çevreye başlıca yayılma ve taşınma yolu sulardır. Arseniğin su aracılığıyla ekolojik sistemde 

dağılımı, canlı yapılarda birikimine neden olmaktadır. Genel popülasyonda toplam günlük arsenik alımı 0.200 mg/kg’ 

dır (Mazumder ve ark., 1992). içme sularında 0,5-1,0 mg/L arsenik bulunması insan zehirlenmelerine neden 

olmaktadır. Dünya Saglık Örgütü (WHO), içme ve kullanma sularında 10 μg/L (ppb)’ ye kadar arsenik 

bulunabileceğini, 50 ppb’den daha yüksek miktarlarda arsenik içeren suların ise kesinlikle kullanılmaması gerektiğini 

bildirmiştir (WHO, 1990).  İçme sularında bulunan arsenik ile öldürücü etkisi yüksek olan iç organ kanserleri 

arasındaki ilişki Tayvan, Şili ve Arjantin’de rapor edilmiştir (Kitchin ve Conolly, 2010). 

                                            

Şekil 4. İçme sularının arsenikle kontaminasyonu insan sağlığını tehdit eder.( http://www.sistempark.net/aritma/sularda-arsenik.html; 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=369718) 
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Tablo 1. Dünyada arsenik maruziyeti 

 

Arsenik genellikle elementer, üç ve beş değerli bileşikler halinde bulunur. Zehirlilikleri vücutta birikme ya da 

atılma hızıyla yakından ilişkilidir. Genellikle zehirlilikleri arsin, As3+ As5+ R-As-X sırasını izleyerek azalır. Beş değerli 

arsenik bileşikleri (sodyum arsenat, kurşun arsenat) enzimlerin tiyol gruplarıyla daha zayıf bağlar oluşturduklarından 

üç değerli bileşiklerden (potasyum arsenit, arseniyöz asit bileşikleri) daha az zehirlidirler. Zehir etkisinin ve 

zehirlenme olgusunun gelişmesine çok sayıda etken karıştığından, arsenikli bileşiklerin zehirliliği de önemli derecede 

ayrım gösterir (Şanlı ve Kaya, 1984). 

                               

 

Şekil 5. Arseniğin Toksik Etki Mekanizması (Vahter, 2009). 

Arsenik endüstriyel, zirai, eczacılık ve başka amaçlar için faydalı olmasına rağmen ayrım göstermeksizin tüm 

canlılar üzerinde toksik bir etkisi vardır. Arsenik toksik etkisini iki yüzü aşkın enzimi inaktive ederek gösterir. Özellikle 

hücresel enerji yolakları, DNA kopyalaması ve DNA onarımı ile ilgili enzimlerin aktivitesini durdurur (Valko et al., 2005, 

Jomova ve ark., 2011; Gebel T., 1997; Rasmussen ve Menzel, 1997).  DNA’da görülen değişikliklerin çoğu onarılmazsa 

genetik kararsızlığa, mutasyona ve hücre ölümüne neden olabilir (Kiyohara ve Yoshimasu, 2007). Ayrıca Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı, arseniği kanser oluşturma özelliği ispatlanmış kimyasallar sınıfında (Grup 1) göstermektedir. 

Pek çok çalışma, kronik As maruziyetinin, cilt, akciğer, ve mesane kanserleri yanı sıra, kalp-damar hastalıkları, 

hepatotoksisite, diyabet, entelektüel fonksiyon bozukluğu, kronik öksürük ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

İnsanlarda, kronik arsenik maruziyetine en hassas hedef organ deridir. Bunun sebebi Arseniğin keratindeki sülfidril 

gruplarına bağlanması ve saç, deri ile tırnakların keratin matriksinde depolanması gösterilmiştir. Deride yağmur 

damlası şeklinde pigmentasyon, avuç içi ve ayak tabanında görülen hiperkeratoz ile hipo- ve hiper-pigmentasyon 
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şeklinde görülen deri lezyonları arsenik toksisitesinin ayırıcı özelliği olarak kabul edilmektedir (Bhattacharjee ve ark., 

2013).  

                           

Şekil 6. Arseniğin sebep olduğu deri lezyonları (http://www.saglikplus.com/arsenik-zehirlenmesi.html). 

İnsanlar arseniğe oral yolla, yani kontamine olmuş zirai ürünlerden besin zincirine giren gıda ve suların 

doğrudan tüketilmesiyle ve solunum yoluyla maruz kalabildikleri gibi, kontamine sularla sulanmış topraklar ile deri 

teması yoluyla da maruz kalabilmektedir (Tamaki ve Frankenberger, 1992; IAEA, 2004; IARC, 2006; Moon  ve ark., 

2012). 

SONUÇ 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde metallerin özellikle arseniğin sebep olduğu çevre kontaminasyonu 

dikkat çekmektedir. Arseniğin potansiyel bir tehlike oluşturduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (Kapaj ve ark., 2006; 

Baba ve Tayfur 2011; Akbulut ve Tuncer 2011; Tuzen 2009). Günümüzde toprak ve su kirliliği küresel bir sorun haline 

gelmiştir. Ağır metallerle kirlenen toprak,  doğada giderilemeyen ve geri dönüşümü olmayan bir kirlilik olması 

sebebiyle yitirilmiş topraklar olarak düşünülür. Kirli toprakta tarım yapılamamakta, bu tür topraklar atıl kalmaktadır. 

Toprak kirliliği gerek hava kirliliği, gerekse su kirliliğinin doğada son noktasını oluşturmaktadır. Ağır metallerin sebep 

olduğu çevre kirliliği, su, hava ve doğrudan toprak kirliliğine yol açan madencilik çalışmaları, gübre ve pestisitler, 

sanayi atıkları ve hidrokarbon yanma ürünleri ile toprağa ulaşabilmektedir. Sonuçta ağır metaller, kontamine olmuş 

topraklarda yapılan bitkisel üretimler ve meraların da kirlenmesi ile gıda zincirine dahil olmakta, tüm canlı sistemlerini 

etkilediği gibi insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Maruz kalınan doz, genetik, kişinin bağışıklık direnci ve genel 

sağlık hali, yaş, beslenme alışkanlığı gibi faktörlere bağlı olarak çevresel ve mesleki maruziyet sonucu arseniğin 

birçok kanser türüne (Bhattacharjee  ve ark., 2013; Hubaux ve ark., 2013)  ve kardiyovasküler hastalığa (Moon  ve ark., 

2012) neden olduğu bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde ekosistemi ve halk sağılığını tehdit eden ağır metallerin 

neden olduğu toprak kirliliğini en aza indirmek için acil önlemler alınmalıdır. Bu bağlamda ağır metal maden 

işletmeciliği pek çok endüstri üretimleri, diğer toprak kirletici faaliyetler ve üretim yöntemleri toprak kirliliğine en az 

zarar verecek hatta hiç zarar vermeyecek koşullarda yapılmalıdır. 
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FARKLI GÜBRE DOZLARININ ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.)’NUN VERİM ve VERİM 

UNSURLARINA ETKİSİ 

Başak ÖZYILMAZ1 

ÖZET 

Ülkemiz florasında bulunan önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olan çörekotunun tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar 

baharat, çeşni ve birçok hastalığın tedavisi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok fazla yetiştiriciliği yapılmamasının yanında besin 

elementleri uygulamasında yetersizlikler mevcuttur. Bu bağlamda çörekotunda verimi artıran faktörlerden biri olan azotlu gübrenin etkisinin 

incelendiği araştırma Tokat – Kazova koşullarında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü alanında 2011 vejetasyon 

yılında yürütülmüştür. Araştırmada Tokat ilinde yetiştiriciliği yapılan çörekotu (Nigella sativa L.) tohumları kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme 

desenine göre oluşturulan denemede 4 farklı azot dozu (0, 3, 6 ve 9 kg/da) uygulanmıştır. En yüksek tohum verimi 150,8 kg/da ve en yüksek bin 

tohum ağırlığı 8,27 g ile dekara 6 kg azot uygulamasından alınmıştır. Bitki başına kapsül sayısı ise 27 adet ile hiç gübre uygulanmayan alanlardan 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çörekotu, Nigella sativa L., Azot dozları, Tokat 

EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZER ON YIELD AND YIELD COMPONENT OF BLACK 

CUMIN (Nigella sativa L.) 

ABSTRACT  

Black cumin is one of the most important medical and aromatic plants found in our country´s flora. Seeds are widely used for spice, 

flavoring and in medical issues in our tradition. Cultivation of black cumin is inadequate and there are also problems in plant nutrient 

management. This study was carried out to investigate the impacts of nitrogen fertilizer in Tokat –Kazova condition at Middle Black Sea Gateway 

Zone Agricultural Research Station in 2011 growing season. Black cumin (Nigella sativa L.) seeds planted in Tokat province were used for the 

stusy. Experimental was designed as Randomized Complete Block. Four different nitrogen doses (0, 3, 6 and 9 kg/da) were used in the 

experiment. The highest yield was 150,8 kg/da and the highest thousand seeds weight was 8,27 g with 6 kg/da. The number of capsules per plant 

was 27 obtained without any fertilizer application. 

Key Words: Black cumin, Nigella sativa L., nitrogen doses, Tokat 

GİRİŞ  

Çörekotu Ranunculaceae familyasından, Güney Avrupa ve Batı Asya kökenli, tek yıllık otsu bir bitkidir 

(Ceylan, 1983; Seçmen ve ark., 2000). Toplam 20 tür içeren bitkinin 12 türü ülkemizde bulunmakta (Türközü ve 

Yıldırım, 2007)  ve yaygın olarak N. sativa ve N. damascena’nın yetiştiriciliği yapılmaktadır. (Baydar ve ark., 2001). 

Tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar uzun yıllardan beri halk hekimliği, soğuk algınlığı, astım, baş ağrısı, 

çeşitli romatizma ve iltihap hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Randhawa, 

2008). Ayrıca yağının, dikkat ve konsantrasyon arttırıcı özelliği vardır. Antibakteriyel özelliğinden dolayı kozmetik ve 

temizlik malzemelerinde de kullanılabileceği belirlenmiştir (Koca ve ark., 2010). 

Çörek otu tohumları, uçucu yağ (% 0,38-0,49), sabit yağ (% 30-40), protein (% 20-30), saponin, melantin, 

nigellin ve tanen içerirler (Kaya ve ark., 2003). Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasına rağmen genellikle baharat 

amaçlı tüketilmekte olup, üretimi ancak iç tüketimin çok az bir kısmını karşılayacak düzeydedir (Kar ve ark., 2007).  

Son yıllarda yurt içinde bu bitkiye olan talepte bir artış olduğu gibi, ülkemiz için önemli olabilecek tıbbi ve 

aromatik bitkiler arasındadır. Bu özelliklerinden dolayı iç ve dış piyasada yer alan çörekotunun ihtiyacı karşılayacak, 

istenilen miktarda üretimi için verim potansiyeli yüksek, kaliteli çeşitlerin elde edilmesi gerekmektedir. Çörekotunda 

verim, kalite kriterleri ve bitkisel özellikler, çevresel etkiler yanında bitki sıklığı, sulama, gübreleme gibi yetiştirme 

teknikleri de önemli ölçüde etkilemektedir (Özel ve ark., 2009). Bitki besin elementlerinin dengeli bir şekilde 

sağlanması verim ve kaliteyi etkileyen önemli bir etmendir.  Tohum verimi ve uçucu yağı etkileyen elementlerden biri 

de azottur (Tonçer, 2007). Bu araştırma, Tokat koşullarında çörekotunun farklı azotlu gübre dozlarının verim ve bazı 

tarımsal özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

  

                                                           
 

1 Orta  Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tokat 
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MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma, Tokat – Kazova koşullarında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü deneme alanında 2011 vejetasyon yılında yürütülmüştür. Araştırmada Tokat ilinde yetiştiriciliği yapılan 

çörekotu (Nigella sativa L.) tohumları kullanılmıştır. Tesadüf Blokları Deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

kurulan denemede, 0, 3, 6 ve 9 kg/da olmak üzere dört farklı azot dozunun etkisi incelenmiştir. Her bir parsel 3 m 

boyunda 5 sıradan oluşmuştur. Sıra arası mesafe 40 cm ve ekim normu 1000 bitki/m² olacak şekilde, 8 Nisan 

tarihinde ekim yapılmıştır. Ekimle birlikte azotlu gübrenin yarısı her bir gübre dozu ve her bir parsel için ayrı ayrı 

hesaplanarak verilmiştir. Çıkıştan sonra gerekli görüldükçe çapalama, sulama gibi bakım işlemleri yapılmıştır. 

Gübrelerin geri kalan kısmı yine her parsele ayrı ayrı hesaplanarak dallanma başlangıcında verilmiştir. Hasat 

olgunluğuna gelen bitkiler 25 Ağustos tarihinde hasat edilmişlerdir. Hasat sırasında kenarlardaki birer sıra ile diğer 

sıraların başlarından 25’er cm kenar tesiri olarak bırakılmış ve değerlendirmelere dahil edilmemiştir. Araştırma 

sonunda çörekotu bitkilerinde bitki boyu, dal sayısı, bitki başına kapsül sayısı, bin tohum ağırlıkları ve dekara tohum 

verimleri incelenmiştir. Denemeden elde edilen veriler, uygulanan deneme desenine göre varyans analizine tabi 

tutulmuş ve önemli çıkan ortalamalar arası farklılıklara Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tokat – Kazova koşullarında yürütülen araştırma sonunda çörekotu bitkilerinde bitki boyu, dal sayısı, bitki 

başına kapsül sayısı, bin tohum ağırlıkları ve dekara tohum verimleri incelenmiştir. Elde edilen veriler Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

Çörekotunda bitki boyu değerleri 42,73 – 47,13 cm arasında değişim göstermiştir. Ancak istatistiksel olarak 

fark olmayışı azot uygulamalarının çörekotu bitkisinde, bitki boyunda istikrarlı bir değişimi sağlamadığını göstermiştir. 

En yüksek bitki boyu değeri 6 kg/da azot uygulamasından elde edilmiştir. En düşük bitki boyu değeri ise en yüksek 

gübre dozunun uygulandığı parsellerden alınmıştır. Ancak bu parsellerde bitki başına elde edilen dal sayılarının daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durum, azot miktarının artıkça dallanmanın arttığını, bitki boyunun azaldığını 

göstermektedir.  

Çizelge 1. Çörekotunda elde edilen değerler 

Gübre Dozu 

(kg/da) 
Bitki boyu (cm) Dal sayısı (adet) 

Kapsül/bitki 

(adet) 

Bin tane 

(g) 

Tohum verimi 

(kg/da) 

0 46,27 4,9 27,0 8,12 121,7 ab 

3 44,07 4,3 26,5 8,18 117,6 b 

6 47,13 4,8 24,5 8,27 150,8 a 

9 42,73 5,5 25,9 7,90 130,5 ab 

Ort 45,05 4,9 25,98 8,12 130,15 

Yapılan bu çalışmada; Çizelge 1’de görüldüğü gibi elde edilen dekara tohum verimleri 117,6 – 150,8 kg/da 

arasında değişmiştir. En yüksek tohum verimi dekara 6 kg azot uygulamasından alınmıştır. Belli bir orana kadar azot 

takviyesinin verimi arttırdığı, belli orandan sonra azalmalara sebep olduğu rahatlıkla söylenebilir. Veriler arası ilişkiler 

incelendiğinde; bin tane ağırlıkları ile tohum verimleri arasında doğrusal bir ilişki ortaya çıkmıştır. En yüksek bin tane 

ağırlığı 8,27 g ile 6 kg/da azot uygulamasından alınmıştır. En düşük ise (7,90 g) 9 kg/da azot uygulamasından elde 

edilmiştir. Bu durum azotlu gübrelemenin belli bir noktadan sonra, bitkinin generatif gelişmesini engellediğinin bir 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, aşırı azotlu gübreleme bitkinin vegetatif gelişme peryodunu 

uzatmakta ve çiçeklenmeyi geciktirmektedir. Azot fazlalığında bitkilerin genel görünümleri iyi olsa da tohum verimi 

düşmektedir (Anonim, 2013). Şanlıurfa koşullarında yürütülen bir araştırmada, beş farklı azot dozu (0, 3, 6, 9 ve 12 

kg/da) uygulanmış ve en yüksek tohum veriminin (135,74 kg/da) 9 kg/da azot uygulanan parsellerden alındığı, azot 

miktarının arttıkça verimin düştüğü bildirilmiştir (Tonçer, 2007). Aynı şekilde, Tulukçu (2013), Konya ilinde yürüttüğü 

çalışmada, 0, 40, 80 ve 120 kg/ha olmak üzere 4 farklı azot dozu uygulamış ve en yüksek tohum veriminin 715 

kg/ha ile 80 kg/ha azotlu gübre uygulamasından alındığını belirtmiştir. Azotlu gübrenin verimi önemli ölçüde 

etkilediğini bildiren araştırıcı, belli bir orandan sonra artan gübre miktarının tohum verimini düşürdüğünü 

vurgulamıştır. Van ekolojik koşullarında 20, 40, 60 ve 80 kg/ha azot dozlarının incelendiği bir başka araştırmada, 

benzer sonuçlar elde edilmiş ve en yüksek tohum verimi (575 kg/ha) 60kg/ha gübre uygulamasından elde edilmiştir 

(Tunçtürk ve ark., 2012). 

Ancak bitki başına kapsül sayıları incelendiğinde 6 kg/da azot uygulamasından en düşük değerin elde 

edildiği görülmüştür. Burada bitkilerde fazla kapsül oluşumunun tohum iriliklerini azalttığı ve bin tane oranlarını 

düşürerek tohum verimlerinde azalmalara sebep olduğu söylenebilir.   
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SONUÇ 

Çörekotu bitkisi yörede geleneksel olarak yetiştirilmektedir. Bu üretim daha çok kendi gereksinimleri 

karşılayacak düzeyde olmasına rağmen son yıllarda üretimi hızla yaygınlaşan bitkiler arasında yer almaktadır. Verimi 

etkileyen önemli bir faktör olan bitki besin elementlerinin dengeli şekilde verilmesi verimi olumlu yönde 

etkilemektedir. Tokat - Kazova koşullarında yürütülen bu çalışmada elde edilen bulgular neticesinde dekara 6 kg 

azot uygulanması önerilmektedir. 
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CİZRE İLÇESİ YALINTEPE KÖYÜ YÖRESİ TARIM TOPRAKLARININ VERİMLİLİK 

POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mehmet Mürşid MUNİS1  Erdal SAKİN2* 

ÖZET 

Bu çalışma Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi Yalıntepe köyü tarım topraklarının verimlilik potansiyellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu 

amaç için Yalıntepe köyü sahası içinde derinlik bazında (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) 7 profilden ve ayrıca 5 yerde burguyla örnekler alınmıştır. 

Alınan örneklerde bazı fiziksel, kimyasal özelliklerle toprakta alınabilir besin maddeleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre toprakların pH’ları 

nötr ve hafif bazik, tuzsuz, organik madde miktarları yüksek ve değişik oranlarda kireç içermektedir. Toprakların kireç içerikleri sekonder 

karbonatlardan kaynaklanmaktadır. Toprakların fosfor (P) (toprakların %82.15’inde), Mangan (Mn) (toprakların tümünde) ve Bor (B) (toprakların 

tümünde) yetersiz bulunmasına karşın Potasyum (K), Bakır (Cu) ve Demir (Fe) yeterli seviyeler bulunmaktadır. Topraklarda az miktarda Çinko (Zn) 

bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: toprak verimliliği, toprak potansiyeli, toprak analizi, Yalıntepe köyü 

DETERMINATION OF THE FERTILITY POTENTIAL OF CIZRE-YALINTEPE VILLAGE 

AGRICULTURAL LANDS 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the fertility potential levels of agricultural lands in Cizre-Yalintepe village district. For this 

purpose, soil samples were taken from 7 profile (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) and 5 samples by auger. This samples were determined some 

physical and chemical properties with fertility of available at soil. According to results of the research, the soils have different content of lime, 

neutral and slight alkaline, no salinity problem, and high organic matter content. Content of the soils lime is originated in secondary carbonates. 

The study soils are deficient in phosphorus (82.15% of the soils samples), Manganese (all soils samples), and Boron (all soil samples) although 

sufficient Potassium, Copper and Iron content. The Zinc is found low in the soils samples. 

Key words: soil fertility, soil potential, soil analysis, Yalintepe village 

GİRİŞ 

Dünyada ilk defa tarımın yapıldığı yer olarak tahmin edilen Mezopotamya ovasının içinde yer alan Cizre 

geniş tarım topraklarına sahiptir. Günümüzde teknolojinin gelişmesine rağmen hala yeterli beslenemeyen 

milyarlarca insanın bulunması maalesef tarımda teknolojinin yeterince kullanamamasının nedenlerindendir. 

Günümüzde modern tarım tekniklerinin kullanılmaması, çiftçilerin yeterince teknik bilgilerden habersiz olması 

toprakların verimsizleşmesine neden olmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve kullanmak şartıyla birim 

alanda kaliteli ve yüksek verim alınabilecektir. 

Topraklar yaşamın devamı ve tarımsal faktörler için temeldir. Toprakların verimlilik durumları uygun olması 

durumunda alınan ürünün kalitesi ve miktarı yüksek olacaktır. Tarımsal alanlarda maksimum ürün elde etmek için 

bitki gelişim parametrelerin optimum düzeyde olması gerekir. Bitki besin maddelerinin toprakta az veya fazla 

bulunması bitkilerin besin maddelerinden yararlanmaları sınıflandırırken diğer yandan üründe kayba neden 

olmaktadır. Bu nedenle toprakların verimlilik durumların arttırılması, korunması ve dengede tutulması çok önemlidir. 

Toprakların verimlilik durumların yanında toprakların bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin de iyi olması 

gerekir. 

Zengin ve ark. (2003) tarafında Beyşehir ilçesi (Konya) tarım topraklarının verimlilik durumlarını saptamak 

amacıyla 48 toprak örneği almışlardır. Analiz sonucunda toprak örneklerinin N, P, K, Fe, Cu, Mn ve Zn ortalama 

değerlerinin sırasıyla 104.73, 24.48, 502.9, 15.62, 5.84, 2.74 ve 2.62 ppm olduğunu belirtmişlerdir. 

Çimrin ve Boysan (2006), Van çevresi tarım topraklarının verimlilik durumlarını belirlemek amacıyla bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında buğday tarımı yapılan alanlarında 52 toprak örneği almışlardır. Örneklerin analiz 

sonuçlarına göre toprakların azot kapsamları bakımında %11.5’i fakir, %36.5’i orta, % 46’sı iyi ve %6’sı ise zengin 
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olduğu belirtmişlerdir. Toprakların fosfor içerikleri ise %30.8’i çok az, %50’si az ve %19’u orta düzeyde tespit 

etmişlerdir. Toprak örneklerinin değişebilir potasyum içerikleri bakımından Heybeli köyü toprakları hariç potasyum 

içerikleri yeter ve çok yüksek düzeyde saptamışlardır. Toprakların büyük bir kısmında alınabilir Cu, Fe ve Mn açısından 

herhangi bir noksanlık bulunmazken alınabilir Zn noksanlığı bulunmuştur. 

Parlak ve ark. (2008), Eceabat ilçesi topraklarının verimlilik durumlarını saptamak amacıyla yapmış oldukları 

çalışmalarında bölgeyi temsilen 116 toprak örneği almışlardır. Toprak numunelerin analizi sonucuna göre 

topraklarının kireç içeriklerinin değişik olup, hafif bazik, tuzsuz, düşük organik madde ve yüksek potasyum 

belirlemişlerdir. Toprakların %50.86’sında fosfor, %83.62’sinde çinko ve %58.62’sinde mangan yetersiz miktarlarda 

tespit etmişlerdir. Toprakların %90.52’sinde kalsiyum, %100’ünde magnezyum, %99.14’ünde bakır ve %100’ünde 

bakır yeterli miktarlarda tespit etmişlerdir. 

Sakin (2010), Cizre ve çevre köylerinde yapmış oldukları çalışmalarında bölge topraklarının Ap, A1, Bw1ss, 

Bw2ss ve C horizonlarından oluştuğu belirtmiştir. Toprak reaksiyonu Ap ve C horizonlarında 8.04 – 8.48 olup, organik 

madde içeriği yüzeyden alt katlara doğru azalmakta ve Ap ve C horizonlarında % 3.02 – 0.12 arasında değişmektedir. 

KDK A1 horizonunda 47.54 Cmol kg-1 ve C horizonunda 29.15 Cmol kg-1, değişebilir katyonlar ise en fazla Ca++ + Mg++ 

olup, A1 ve C horizonlarında 45.02 – 26.98 Cmol kg-1 arasındadır. Elektriksel iletkenlik A1 horizonunda 458 µmhos 

cm-1 ve C horizonunda 270 µmhos cm-1 arasında değiştiği ifade etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, (i) Şırnak – Cizre İlçesi Kocapınar topraklarının verimlilik potansiyellerinin belirlenmesi 

(ii) bu sonuçlar ışığında elde edilen bilgilerin çiftçilere sunulması ve bilgilendirilmesi ve (iii) çalışma bölgesi 

arazilerinde minimum girdi ile maksimum tarımsal ürün alınması için elde edilen bilimsel veriler ışığında Tarım 

Üreticilerimize imkânlar dâhilinde önerilerde bulunmayı amaçlanmaktadır. 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Çalışma alanı 41° 49' 13.725" doğu boylamları ile 37° 10' 25.454" kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 

Kurak ve yarı kurak iklim bölgesine giren çalışma alanında en fazla buğday (8 073 da ekmeklik-makarnalık), arpa (274 

da), mercimek (100 da), mısır (282 da) ve pamuk (739 da) olmak üzere toplamda 10 569 da alanda tarımı 

yapılmaktadır. Çalışma alanın yüksekliği 550-650 m arasında değişmektedir. Bu çalışma için 7 profil açılmış ve 

örnekleri 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm derinliklerinde alınmıştır. Ayrıca profiller arasında da temsili olarak 

burguyla 0-30 cm derinliklerden de örnekler alınmıştır.  

Şırnak ili bulunduğu coğrafik yapıya göre iki farklı iklim özelliği göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

kalan kısmında kışlar serttir. Kar yağışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sınırına kadar devam eder. Karla örtülü gün 

sayısı, dolu ve sisli gün sayısı güney bölümüne göre fazladır. Bu bölgede yazlar diğer bölgeye göre daha serin 

geçmektedir. Cizre ilçesi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan kısmında bulunmaktadır. Buralarda kışlar daha 

ılık, yaz ayları aşırı sıcak geçmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalan kısmında Mardin eşiğinden buralara 

kadar sokulan Akdeniz iklimini görmek mümkündür. Çalışma alanın yıllık ortalama sıcaklık 19 °C (Şekil a) ve yıllık 

ortalama nispi nem (%) 49-50 arasında değişmektedir (Şekil b) (GAP BKİ, 2003). 

 

Şekil a. Çalışma alanın yıllık ortalama sıcaklık değerleri (GAP BKİ, 2003) 
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Şekil b. Çalışma alanın yıllık ortalama nispi nem (%) değerleri (GAP BKİ, 2003) 

Metot 

Cizre ilçesi Yalıntepe köyünde alınan toprak örneklerinde bünye hidrometre yöntemiyle (Bouyoucos, 1962) 

toprak reaksiyonu (pH) 1:2.5 saturasyon çamurunda (Jackson, 1958) ve elektriksel iletkenlik (EC) saturasyon 

çamurunda (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954), kireç Scheibler kalsimetresiyle (Allison and Moodie, 1965), organik 

madde Walkley Black yöntemiyle (Nelson ve Sommers 1996), alınabilir fosfor (Olsen ve Sommers 1982), alınabilir K 

(Jackson, 1958) alınabilir Fe, Mn, Cu ve Zn DTPA+TEA ile ekstraksiyon yöntemiyle (Lindsay ve Norvel 1978), B 

Azomethin-H yöntemiyle spektrofotometre de (Wolf, 1939) belirlenmiştir. Toprakların Tarla Kapasitesi (TK) ve Daimi 

Solma Noktası (DSN) (Tüzüner, 1990) metoduyla saptanmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Cizre Yalıntepe köyü tarım topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları çizelge a’da verilmiştir. 

Araştırma alanı topraklarının toprak reaksiyonları (pH) 7.10-8.41 arasında değişmektedir. Toprakların %10.71’i nötr, 

geri kalan kısmı hafif alkali gruba girmektedir (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954). Araştırma topraklarının elektriksel 

iletkenlik (EC) 0.67-1.30 dS m-1 olup, toprakların %100’u tuz olarak belirlenmiştir (U.S Salinity Laboratory Staff, 1954). 

Toprakların tuzluluk problemi yoktur. Kireç miktarı % 0.70-11.40 arasındadır. Buna göre toprakların % 21.43’ü az 

kireçli, %35.71 kireçli, %39.29 orta kireçli grubuna girmektedir (Hızalan ve Ünal, 1966). Toprakların bazaltik olmasına 

rağmen bazı profiller de ve özellikle altlara doğru kirecin artmaktadır. Toprakta bulunan kireç sekonder kireç 

beneklerinden kaynaklanmaktadır. 

Organik madde miktarı %1.34-3.56 arasında değişmektedir. Toprakların %57.14’si az OM, %32.14’ü orta OM 

ve %10.72’si ise iyi OM içermektedir (Nelson ve Sommers, 1996). Çalışma alanı toprakları kurak ve yarı kurak iklim 

bölgesinde olmasına rağmen organik madde miktarının %1.00’in üstünde olması topraklarının killi ve kireçli 

olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Sakin (2010), çalışmasına göre bölgede benzer sonuçlar elde 

etmiştir. 
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Çizelge a. Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Örnek No Derinlik (cm) Sat. (%) EC (dS m-1) Kireç (%) pH OM (%) 

P-2 0-30 71 1.14 1.1 7.10 3.11 

P-3 
0-30 73 0.93 0.7 7.39 2.82 

30-60 56 1.12 0.7 7.33 1.85 

P-5 

0-30 73 0.96 1.1 7.70 2.14 

30-60 66 0.88 0.7 7.80 2.13 

60-90 66 1.20 2.2 7.75 1.69 

90-120 70 1.09 11.4 7.86 1.56 

P-8 

0-30 71 0.97 1.5 7.83 1.99 

30-60 66 1.30 1.1 7.78 1.55 

60-90 50 0.29 1.9 7.89 1.34 

90-120 59 0.44 1.9 7.92 1.05 

P-9 

0-30 67 0.67 4.5 7.72 3.56 

30-60 85 0.69 11.4 8.01 2.78 

60-90 85 1.17 5.7 7.77 1.83 

90-120 85 1.00 1.5 7.74 1.22 

P-10 

0-30 70 1.00 9.8 7.84 1.32 

30-60 68 1.18 10.6 7.85 1.23 

60-90 57 1.10 13.3 7.68 1.71 

90-120 63 0.95 17.4 7.80 1.55 

P-11 

0-30 71 0.90 4.9 7.89 2.32 

30-60 66 0.88 6.4 8.10 2.30 

60-90 75 1.02 8.3 8.41 2.16 

90-120 60 0.99 12.1 8.30 1.86 

V-1 0-30 71 0.90 10.6 7.74 2.83 

V-11 

0-30 72 0.93 0.7 7.75 3.05 

30-60 61 1.04 0.7 7.74 1.89 

60-90 55 1.06 1.9 7.77 1.62 

V-12 0-30 70 0.96 0.7 7.68 2.76 

Çalışma aşanı topraklarının tekstür sınıfı, tarla kapasitesi ve daimi solma noktaları çizelge b’de verilmiştir. 

Buna göre toprakların kum oranları %19-36, silt oranları %15-22 ve kil oranları %44-61 arasına değişmektedir. Alınan 

toprakların tümü kil tekstürlüdür. Toprakların killi olması nedeniyle avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 

Dezavantajlarında bazıları, toprak tam tava gelmeden sürülmesi durumunda tarım aletlerine yapışarak çalışmalarını 

engellemektedir. Killi topraklar geç tava geldiklerinde ekilecek ürünlerin ekim tarihleri biraz gecikebilmektedir. Ayrıca 

topraklar kuru olduğu durumda da sürülmesi halinde kesekler oluşmaktadır. Bu keseklerin bozulması ve granüller 

hale gelmesi için ya sulanmalı ya da goble ile sürülmelidir. Her iki durumda da masraflı olmaktadır. Toprakların killi 

olması nedeniyle yeterince havalanmaması ve organik maddenin kil parçacıkları tarafında sarılması ve korunması en 

önemli avantajlarındandır. 

Çizelge b. Toprakların tekstür sınıfı ve nem sabiteleri 

Örnek No Derinlik (cm) Kum (%) Silt (%) Kil (%) Tekstür sınıfı TK (%) DSN (%) 

P-2 0-30 36 17 47 Killi 33.81 26.23 

P-3 
0-30 28 15 57 Killi 30.07 21.70 

30-60 28 22 50 Killi 34.24 25.56 

P-5 0-30 24 19 57 Killi 36.61 24.73 

P-8 
0-30 34 21 45 Killi 32.03 23.10 

30-60 26 18 56 Killi 37.81 29.04 

P-9 
0-30 40 21 39 Killi 39.60 26.82 

30-60 34 22 44 Killi 41.76 29.17 

P-10 
0-30 23 20 57 Killi 36.90 27.08 

30-60 23 22 55 Killi 37.39 27.20 

P-11 
0-30 29 20 51 Killi 42.39 32.43 

30-60 26 20 54 Killi 42.89 31.57 

V-1 0-30 27 20 53 Killi 42.56 32.20 

V-11 0-30 19 20 61 Killi 41.80 31.15 

V-12 0-30 19 22 59 Killi 46.14 33.37 

Toprakların bitkilerce alınabilir makro ve mikro besin maddeleri çizelge c’de verilmiştir. Buna göre 

toprakların alınabilir fosfor miktarı 0.24-48.03 kg da-1 arasında değişmekte olup, ortalama 5.33 kg da-1’dır. Toprakların 

%67.86’sı çok az, %14.29’u az, %10.71’i yeterli ve %3.57’si ise fazla düzeylerde fosfor içermektedir (Olsen ve 

Sommers (1982). Çalışma sonucunda toprakların %82.15’inde fosfor yetersizliği görülmektedir. Çiftçilerin yeterli 

miktarda fosfor gübrelemesi yapmalarına rağmen eksikliğin görülmesi toprakların yapısından kaynaklanmaktadır. 

Çalışma alanı topraklarının neredeyse tümünün Vertisol ordosuna girmesi nedeniyle toprakta mevcut veya toprağa 

verilen fosfor gübresi kil tabakaları arasında fikse edilmektedir. Fikse edilen fosfor sıkıca kil tabakaların arasında 
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tutulduğu için bitki kök basıncı fosforun fikse edilme basıncın az olduğu için faydalanamıyor. Böylece topraklarda 

fosfor eksikliği görülmektedir. 

Toprak örneklerinin alınabilir potasyum (K) içerikleri 29.50-196.50 kg da-1 arasında olup, ortalama 77.76 kg 

da-1’dır (Çizelge c). Ortalama potasyum miktarı dikkate alındığında toprakların yeterli potasyum içerdikleri göze 

çarpmaktadır (Sumner ve Miller (1996). Sakin (2010), bölgede yaptığı çalışmaya göre de Yalıntepe ve çevresi 

topraklarının alınabilir K kapsamlarının yeterli olduğunu belirtmiştir. 

Çalışma alanı topraklarının alınabilir mikro element kapsamları çizelge c’de verilmiştir. Çizelgeye göre 

toprakların alınabilir bakır (Cu) içerikleri 1.205-6.021 ppm arasında değişmekte olup, ortalama 2.14 ppm’dir. Alınan 

toprakların tümünde Cu yeterli seviyelerde bulunmuştur (Lindsay ve Norvell., 1978). Toprakların demir (Fe) içerikleri 

7.11-26.53 ppm arasında değişmekte olup, ortalama Fe miktarı 10.69 ppm’dir. Çalışma alanında alınan toprakların Fe 

kapsamları yeterli seviyelerde olup, Fe problemi bulunmamaktadır. 

Alınabilir Mangan (Mn) kapsamları 4.032-9.722 ppm arasında değişmektedir. Ortalama alınabilir Mn miktarı 

6.050 ppm olarak belirtilmiştir (Çizelge c). Toprak örneklerinin tümünde Mn yetersiz seviyelerde bulunmaktadır 

(Lindsay ve Norvell., 1978). Organik madde miktarı ve kireç oranı yüksek olan topraklarda Mn düşük olduğu tespit 

etmiştir (Reuter ve ark., 1973, Mortvedt, 1982). Kireçli topraklarda Mn güç çözünen oksitlerinin ve hidroksitlerinin 

bolca bulunması topraklarda Mn’ın az olmasına neden olmaktadır (McKenzie, 1989). 

Topraklarda alınabilir Çinko miktarları 0.223-7.263 ppm arasında olup, ortalama 0.42 ppm belirlenmiştir 

(Çizelge c). Bitkiye yarayışlı Zn miktarları bakımından toprakların %71.51’inde az, %21.22’sinde orta ve %7.27’sinde 

yeterli miktarda Zn kapsamaktadır (Lindsay ve Norvell., 1978). Topraklarda alınabilir Zn’nin düşük olması toprak 

reaksiyonlarının alkali özelliğe sahip olmasındandır (Kacar ve Katkat, 1998). Toprak pH’sının 5.5-7.0 arasında her bir 

birim değişmesi durumunda Zn konsantrasyonun 30-45 azalır (Moraghan ve Mascagni, 1991.). Alkali topraklarda 

alkalilik artıkça Zn çözünürlüğü azalmaktadır (El Kherbawy ve ark., 1989). 

Toprakların alınabilir Bor (B) kapsamları 0.256-0.140 ppm arasındadır. Ortalama alınabilir B miktarı 0.140 

ppm’dir (Çizelge c). Toprakların alınabilir B kapsamları düşük (Marschner, 1997) olup, pek çok profilde ve derinlikte 

belirlenememiştir. Toprak reaksiyonun yüksek olması, fazla kireçli olması B çözünürlüğünü etkilemektedir (Bennett 

ve Mathias, 1973). 

Çizelge c. Toprakların bitkilerce alınabilir makro ve mikro besin maddeleri 

Örnek No Derinlik (cm) 
Yarayışlı besin maddeleri 

(kg da-1) 
Yarayışlı besin maddeleri (ppm) 

  P2O5 K2O Cu Fe Mn Zn B 

P-2 0-30 4.53 34.50 2.828 26.53 9.722 0.714 0.423 

P-3 
0-30 2.22 64.80 1.752 10.89 8.232 0.571 0.256 

30-60 0.74 25.90 1.591 12.66 9.481 0.383  

P-5 

0-30 2.47 105.80 1.334 7.67 6.788 0.787 0.300 

30-60 1.65 127.40 1.596 9.44 6.446 0.409  

60-90 0.57 73.40 1.348 9.03 5.703 0.341  

90-120 0.32 60.40 1.205 7.59 3.533 0.223  

P-8 

0-30 3.37 79.90 1.808 10.54 5.425 0.588 0.377 

30-60 2.22 66.90 1.255 7.87 5.970 0.252  

60-90 1.40 32.40 1.295 14.60 3.968 0.430  

90-120 0.91 31.30 1.335 14.40 4.417 0.450  

P-9 

0-30 48.03 79.90 3.773 8.50 9.127 3.104 1.305 

30-60 26.36 58.30 4.124 8.65 8.905 1.560  

60-90 15.07 156.60 5.778 12.05 5.142 0.612  

90-120 14.91 108.00 6.021 12.66 5.884 0.885  

P-10 

0-30 1.56 90.70 1.436 7.11 5.955 0.358 0.257 

30-60 0.65 71.20 1.302 7.92 5.645 0.224  

60-90 0.41 71.20 1.303 8.90 5.744 0.197  

90-120 0.24 69.10 1.118 8.83 5.007 0.306  

P-11 

0-30 4.12 73.40 2.693 13.09 6.858 0.794 0.641 

30-60 1.15 54.00 2.454 14.00 5.412 0.718  

60-90 0.49 39.40 2.242 14.45 4.833 0.253  

90-120 0.32 38.80 2.293 16.44 5.526 0.495  

V-1 0-30 4.28 196.50 1.636 7.35 4.132 0.382 0.427 

V-11 

0-30 2.31 92.80 1.465 6.83 4.882 0.374  

30-60 0.66 75.60 1.409 8.09 5.514 0.364  

60-90 0.57 73.40 1.630 9.13 6.002 7.263  

V-12 0-30 7.74 123.10 1.893 11.35 5.312 0.616  

Ortalama  5.33 77.67 2.140 10.69 6.050 0.430 0.140 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma alanı topraklarının alkali, killi ve kireçli olması alınabilir mikro elementlerin çözünürlüğü için bir 

dezavantajdır. Toprak reaksiyonunu 0.1-0.4 birim düşürmek amacıyla asit karakterli gübre veya kimyasallar 

uygulanmalıdır. Böyle topraklarda kimyasal gübrelerden NH4’lu gübrelerin verilmesi tavsiye edilmelidir. Amonyum 

toprak pH’sının asit yönde olmasını sağlamaktadır. Ancak bölge çiftçilerinin buna dikkat etmemesi ve nitrat 

gübrelerin uygulanması yanlış olup vazgeçilmelidir. Toprakların Vertisol ordosuna girmesi nedeniyle fosfor kil 

tabakaları arasında fikse edilmektedir. Bu da fosforun alımını olumsuz etkilemektedir. Böyle topraklarda fosforun 

alımını arttırmak için magnezyumlu gübreler ilave edilmelidir. 
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TÜRKİYE FLORASINDA MEVCUT MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum S.) TÜRLERİNİN 

YETİŞTİĞİ TOPRAKLARIN BAZI VERİMLİLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

Erdinç UYSAL1  Erdal KAYA1 

ÖZET 

Bu çalışma Türkiye florasında doğal olarak bulunan mührüsüleyman türlerinin, yetiştiği toprakların bazı özelliklerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2006-2008 yılları arasında 17 ilden alınan 42 adet toprak örneği materyal olarak kullanılmıştır. Alınan toprak 

örneklerinde tuzluluk, pH, kireç (CaCO3), organik madde, alınabilir fosfor ve potasyum analizleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre; alınan toprakların tuzluluk içerikleri 74-1325 µmhos cm-1 değerleri arasında olup genelde düşük 

seviyelerde tuz içermektedir. Toprak reaksiyonu, 4,21’den 7,75’e değişen pH değerlerinde bulunmuştur. Genel olarak incelenen toprakların kireç 

içerikleri düşük düzeylerde, organik madde içerikleri yüksek düzeylerdedir. Toprakların alınabilir fosfor içerikleri 4-125 mg kg-1, alınabilir potasyum 

içerikleri ise 85-880 mg kg-1 değerleri arasında değişmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mührüsüleyman, Türkiye Florası, Toprak, Verimlilik Durumu 

DETERMINATION OF THE SOME SOIL FERTILITY STATUS OF SOLOMONSSEAL 

(Polygonatum S.) PLANT GROWN IN FLORA OF TURKEY 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine some properties of soils in which species of solomonsseal are naturally growing in flora of 

Turkey. For this purpose 42 soil samples were taken from 17 countries between 2006-2008. For this objective salinity, pH, CaCO3, organic matter, 

available phosphorus and potassium of soil samples were detected.  

According to the results of studies electrical conductivity values were found to between 74 to 1325 µmhos cm-1 and the soil pH was 

found to be between 4,21 to 7,75. Soil samples were mostly low calcareous and highly organic matter. The available phosphorus values were 

changed 4-125 mg kg-1 and exchangeable potassium 85-880 mg kg-1. 

Key words: Solomonsseal, Flora of Turkey, Soil, Fertility Status 

GİRİŞ 

Türkiye; coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı ve çok farklı ekolojik durumu ile biyoçeşitlilik yönünden 

dünyanın en önemli gen merkezlerinden birisidir. Türkiye’de 8897 çiçekli bitki ve eğrelti türü, yaklaşık 10 500 

civarında da takson bulunmaktadır. Bu  türlerden 3022’si (% 34,4) endemiktir (Özhatay ve ark. 2003).  

Geofitler, toprak altında soğan, yumru ve rizom gibi gıda maddesi depo eden özelleşmiş toprak altı 

gövdeleri taşıyan otsu bitkilere verilen genel isimdir (Anonim, 1996). Anadolu’daki biyolojik zenginliğin önemli bir 

kısmını geofitler oluşturmaktadır. Üç gen kuşağının kavşağında konumlanmış olan Anadolu topraklarının geofitler 

açısından da son derece zengin olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yaklaşık 40 cins, 700 kadar tür bulunmaktadır 

(Arslan ve ark., 1996; Güner ve ark., 2002). 

Uluslar arası dillerde mührüsüleyman diye adlandırılan Polygonatum; çiçekli bitkilerin Liliaceae 

familyasından (Bazı taksonomistler Ruscaceae familyasında sınıflandırmaktadır) ve dünyada yaklaşık 50 türü olan bir 

bitkidir. Türkiye florasında bulunan 8 türden P. Orientale türü tüm bölgelerde diğer türler ise genellikle Karadeniz 

sahil kuşağı boyunca doğal yayılış göstermektedir. Sürgünleri dipten 40-150 cm boyunda süren bitkinin rizomları 

türlere göre farklılık göstermekte ve toprak yüzeyine yakın gelişmektedir. Dış mekan ve saksı bitkisi olarak kullanımı 

yanında genellikle rizomları tıpta ve veteriner hekimlikte kullanılmaktadır. (Kaya 2011). 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın materyalini, Türkiye doğal bitki örtüsünde yayılış gösteren mührüsüleyman (Polygonatum 

spp.) türlerine ait yetiştikleri ortamlardan alınan 42 adet toprak örneği oluşturmaktadır.   

Toprak örnekleri 2006 - 2008 yılları arasında bitkilerin doğal yetişme ortamlarından 0-20 cm derinlikten 

genel kurallara uygun olarak (Jackson 1962) paslanmaz çelik kürek ile alınmış ve polietilen torbalara konularak 

etiketlenmiştir. Laboratuara getirilen toprak örnekleri, Kacar (1994)’ın bildirdiği şekilde analize hazırlanmış, pH, 1:2,5 

toprak–su karısımında cam elektrotlu pH metre ile (Anonim, 1981), elektriki iletkenlik aynı karışımda EC metre ile 
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ölçülmüştür. % Kireç; Çağlar (1958)’e göre Scheibler kalsimetresi ile, toprakların % organik madde içerikleri, Jackson 

(1960) tarafından bildirildiği şekilde modifiye Walkley-Black yöntemiyle belirlenmiştir. Alınabilir fosfor, Olsen et al. 

(1954) tarafından bildirilen yönteme göre, alınabilir potasyum, 1 N Amonyum Asetat (pH 7) ekstraksiyonu ile 

(Anonim 1980) belirlenmistir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında 17 ilden alınan toprak örneklerinin alındığı yere ve bitkilere ait bilgilerle, alınan 

toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait analiz sonuçları Çizelge 1 ve 2’de ve bu sonuçlara ait en yüksek, 

en düşük ve ortalama değerler Çizelge 3’de gösterilmiştir. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine 

ait sınıflandırmaları ise Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 1. Alınan toprak örneklerinin alındığı yere ve bitki türlerine ait bilgiler. 

Sıra No Alındığı yıl Alındığı yer Tür adı 

1 2006 Artvin P. glaberrimum C. Koch 

2 2007 Trabzon P. glaberrimum C. Koch 

3 2007 Kırklareli P. hirtum (bosc Ex Poiret) Pursh. 

4 2007 Edirne P. latifolium (Jacquin) Desf. 

5 2007 Kırklareli P. latifolium (Jacquin) Desf. 

6 2007 Artvin P. multiflorum (Linnaeus) All. 

7 2007 Artvin P. multiflorum (Linnaeus) All. 

8 2007 Artvin P. multiflorum (Linnaeus) All. 

9 2007 Bursa P. multiflorum (Linnaeus) All. 

10 2008 Giresun P. multiflorum (Linnaeus) All. 

11 2007 Kırklareli P. multiflorum (Linnaeus) All. 

12 2006 Rize P. multiflorum (Linnaeus) All. 

13 2008 Trabzon P. multiflorum (Linnaeus) All. 

14 2007 Bolu P. orientale Desf. 

15 2007 Bolu P. orientale Desf. 

16 2007 Bolu P. orientale Desf. 

17 2007 Bolu P. orientale Desf. 

18 2007 Çanakkale P. orientale Desf. 

19 2008 Giresun P. orientale Desf. 

20 2007 Gümüşhane P. orientale Desf. 

21 2008 Gümüşhane P. orientale Desf. 

22 2007 Kastamonu P. orientale Desf. 

23 2007 Kastamonu P. orientale Desf. 

24 2007 Kırklareli P. orientale Desf. 

25 2007 Kütahya P. orientale Desf. 

26 2006 Rize P. orientale Desf. 

27 2007 Tokat P. orientale Desf. 

28 2006 Trabzon P. orientale Desf. 

29 2008 Trabzon P. orientale Desf. 

30 2007 Uşak P. orientale Desf. 

31 2007 Zonguldak P. orientale Desf. 

32 2007 Bartın P. orientale Desf. 

33 2007 Ardahan P. orientale Desf. 

34 2007 Ardahan P. orientale Desf. 

35 2007 Ardahan P. sibiricum   Redoute 

36 2007 Artvin P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

37 2007 Artvin P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

38 2007 Rize P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

39 2006 Trabzon P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

40 2007 Trabzon P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

41 2007 Trabzon P. verticillatum   (Linnaeus) All. 

42 2007 Ardahan P. verticillatum   (Linnaeus) All. 
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Çizelge 2. Alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. 

Sıra No 
EC 

µmhos cm-1 
pH 

Kireç 

(CaCO3 ) 

% 

Organik 

madde 

% 

Alınabilir P 

mg kg-1 

Alınabilir K 

mg kg-1 

1 150 5,65 0 10,75 5 401 

2 75 5,14 0 13,78 10 295 

3 258 7,5 8,71 14,22 20 218 

4 361 7,39 1,52 10,74 125 650 

5 225 7,07 0 12,7 16 243 

6 92 4,42 0 8,26 8 158 

7 81 4,87 0 11,64 9 228 

8 271 7,45 4,64 8,48 76 880 

9 197 5,83 0 15,2 32 263 

10 197 7,2 0 3,83 6 125 

11 364 4,37 0 7,6 25 195 

12 390 7,2 0,41 13,78 7 267 

13 988 5,42 0 13,42 10 295 

14 340 7,46 3,85 26,12 27 410 

15 303 7,11 1,15 7,11 8 208 

16 230 6,55 0 15,74 15 213 

17 191 6,33 0 9,4 28 240 

18 149 4,87 0 13,42 20 350 

19 77 5,3 0 4,47 6 125 

20 182 5,91 0 13,06 13 333 

21 158 5,74 0 15,2 9 280 

22 220 7,15 0,4 14,22 20 250 

23 208 5,68 0 13,42 15 193 

24 280 7,74 1,52 12,7 13 185 

25 138 6,05 0 15,2 19 263 

26 280 6,07 0 13,42 13 333 

27 163 6,72 0 6 4 343 

28 140 5,74 0 7,42 4 298 

29 1325 4,82 0 22,2 17 415 

30 159 6,59 1,54 10,22 19 200 

31 124 5,58 0 16,96 12 85 

32 172 5,34 0 13,06 14 355 

33 375 6,71 0,19 23,98 47 433 

34 513 6,57 0,38 29,68 50 718 

35 338 6,27 1,91 29,68 42 865 

36 107 4,9 0 10,22 16 300 

37 198 6,39 0 7,3 13 315 

38 118 4,21 0 30,39 20 208 

39 140 5,74 0 7,42 4 298 

40 74 5,28 0 14,22 10 285 

41 327 6,13 0,19 26,83 31 615 

42 347 6,91 2,67 12 32 360 

 

Çizelge 3. Analiz sonuçlarına ait minimum, maksimum ve ortalama değerler. 

Toprak Özellikleri Min. Değerler Max. Değerler Ort. Değerler 

pH 4,21 7,74 6,08 

EC25 (µmhos cm-1) 74 1325 263 

CaCO3 (%) 0 8,71 0,69 

Organik Madde (%) 3,83 30,39 13,94 

Alınabilir P (mg kg-1) 4 125 21 

Değişebilir K (mg kg-1) 85 880 326 

Topraklarda pH 4,21 – 7,74 arasında değişmektedir. Yapılan değerlendirmede (Eyüpoğlu 1999) toprakların, 

% 7,1’i kuvvetli asit, % 23,8’i orta asit, % 38,1’i hafif asit, % 28,6’sı nötr, % 2,4’ü hafif alkalin reaksiyondadır.  
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Elektriki iletkenlik değerleri 74-1325 µmhos cm-1 arasında değişirken ortalama 263 µmhos cm-1 olarak 

bulunmuştur. Dellavalle (1992)’nin bildirmiş olduğu sınır değerlerine göre alınan toprakların % 92,9’u tuzsuz 

topraklar sınıfına girmiştir. Yalnızca birer adet toprak örneği hafif  tuzlu, orta tuzlu ve tuzlu sınıfa girmiştir. Uysal ve 

Kaya (2010) Türkiye florasında doğal olarak yetişen geofitlerden olan şakayıkta, bazı toprak özelliklerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada şakayık yetişen alanlardan aldıkları toprak örneklerinin düşük tuzluluk içeriğine sahip 

olduğunu bildirmişlerdir.  

İncelenen topraklar kireç içerikleri ortalama % 0,69 gibi oldukça küçük bir değer olarak bulunmuştur. Kireç 

içeriklerine göre yapılan sınıflandırmada (Çağlar 1958) topraklarda CaCO3 miktarı % 97,6 oranında düşük ya da çok 

düşük miktarlarda bulunurken % 2,4 oranında orta seviyede bulunmuştur.  

Alınan toprakların tamamı yüksek ve çok yüksek düzeyde (Anonim 1985) organik madde içermektedir. 

Uysal ve Kaya (2010) şakayık için yaptıkları çalışmada topladıkları toprak örneklerinin tamamına yakınının yüksek 

organik madde içeriğine sahip olduğunu saptamışlardır. Türkiye toprakları genel olarak organik maddece 

yoksuldurlar. Yaklaşık % 64’ü çok az ya da az miktarda organik madde içermektedir (Güçdemir 2006). Bulunan 

sonuçlara göre mührüsüleymanların genel olarak organik madde içeriği yüksek toprakları tercih ettiği görülmektedir.  

Topraklarının alınabilir fosfor içeriği Olsen et al. (1954)’e göre sınıflandırıldığında, topraklarda % 16,7 düşük, 

% 57,1 orta, % 26,2 yüksek, oranda fosfor içeriği belirlenmiştir.  

Alınabilir K bakımından incelenen topraklar Pizer (1967)’e göre sınıflandırılmış ve sonuçlar Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Buna göre toprakların % 7,2’si düşük ve çok düşük % 30,9’u orta ve iyi, % 61,9’unun yüksek ve çok 

yüksek düzeyde potasyum içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 4. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması  

Toprak Özelliği Sınır Değeri Değerlendirme % 

pH (Eyüpoğlu 1999) 

<4,5 Kuvvetli asit 7,1 

4,5-5,5 Orta Asit 23,8 

5,6-6,5 Hafif Asit 38,1 

6,6-7,5 Nötr 28,6 

7,6-8,5 Hafif Alkalin 2,4 

EC25 (µmhos cm-1, Dellavalle 1992) 

 

<400 Tuzsuz 92,9 

400-800 Hafif Tuzlu 2,4 

801-1200 Orta Tuzlu 2,4 

1201-1600 Tuzlu 2,4 

CaCO3 (%, Çağlar 1958) 

<1,0 Çok Düşük 78,6 

1,0-5,0 Düşük 19,0 

5,1-15,0 Orta 2,4 

15,1-25,0 Yüksek 0,0 

>25,0 Çok Yüksek 0,0 

Organik Madde (%, Anonim 1985) 

<1,0 Çok Düşük 0,0 

1,0-2,0 Düşük 0,0 

2,1-3,0 Orta 0,0 

3,1-4,0 Yüksek 2,4 

>4,0 Çok Yüksek 97,6 

Alınabilir P (mg kg-1, Olsen ve ark. 1954) 

<3,0 Çok Düşük 0,0 

3,0-7,0 Düşük 16,7 

7,1-20,0 Orta 57,1 

>20,0 Yüksek 26,2 

Alınabilir K (mg kg-1, Pizer 1967) 

<100 Çok Düşük 2,4 

100-150 Düşük 4,8 

151-200 Orta 11,9 

201-250 İyi 19,0 

251-320 Yüksek 26,2 

>320 Çok Yüksek 35,7 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye Florasında mevcut farklı mührüsüleyman türlerinin doğal yetişme 

ortamlarından toprak örnekleri alınarak, bitkinin doğal yetişme ortamındaki toprak özellikleri hakkında bilgi edinmeye 

çalışılmıştır. Bu konuda çok fazla çalışma olmaması özellikle ülkemizde yetişen türler için toprak istekleri hakkında 

bilgi almamıza yardımcı olacaktır düşüncesindeyiz.  

Çalışma sonuçlarını özetleyecek olursak; alınan toprak örneklerinin tamamına yakınının düşük seviyelerde 

tuz içerdiği ve çok yüksek organik madde içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.  

Genel olarak nötr ve asit karakterde bulunan toprakların düşük kireç içeriğine sahip olduğu görülmüştür.  

Toprakların alınabilir fosfor içerikleri 4 - 125 mg kg-1, alınabilir potasyum içerikleri ise 85 - 880 mg kg-1 

değerleri arasında değişiklik göstermiştir.  
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ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİTLER VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 

Zeliha KAYAALTI1  Dilek (KAYA) AKYÜZLÜ1  Esma SÖYLEMEZ2 

Tülin SÖYLEMEZOĞLU1 

ÖZET 

Pestisitler, tarımda verim ve kaliteyi artırmak için, besinlerin üretimi, tüketimi, depolanması sırasında onları bozan ve yok eden 

haşareleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları (pestleri) yok etmede kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik savaş maddeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Pestisitler ekonomik bir şekilde üretilmekte ve uygulama kolaylığı yüzünden yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. 

Organik fosforlu insektisitler (OP), tüm dünyada ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılan, ticari olarak yerel ve endüstriyel amaçlarla piyasada 

yerini alan bir pestisittir. Bilinçsiz kullanımının sonucu olarak OP’lerin kendisi ya da dönüşüm ürünleri gıdalarda, toprak, su ve havada kalabilmekte 

ve hedef olmayan diğer organizmalar ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri görülebilmektedir. Uygulanan insektisitlerin %98’i hedeflerinden 

saparak başka yerlere gidebilmektedir. Havaya karışan OP’ler rüzgarlarla taşınabilir; yağışlarla tekrar yeryüzüne dönebilir ve bu yolla hedef 

olmayan diğer organizma ve bitkilere ulaşarak bunlarda kalıntı ve toksisiteye neden olabilirler. Toprak içine geçmiş pestisitler kapiller su vasıtasıyla 

toprak yüzeyine taşınmakta ve buradan havaya karışabilmektedir. Organik fosforlu bileşikler genelde esterler, amidler ve fosforik asidin tiol 

türevleridir.  Birçok OP’li bileşikler, yüksek derecede lipid çözünürlüğüne sahiptir ve deri, oral mukoza membranları, konjoktiv, gastrointestinal ve 

solunum yolları tarafından kolayca emilirler ve nörofizyolojik, endokrin ve gelişim bozuklukları gibi kronik toksisiteleri yanında bazılarının 

insanlarda mutajenik, teratojenik ve kanserojen etkilerinin de olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla saptanmıştır. OP’lere akut maruziyet, sinir 

uçlarındaki asetilkolin nörotransmitterinin hidrolizinden sorumlu enzim asetilkolinesterazın (AChE) inhibisyonuna sebep olur; bu da muskarinik ve 

nikotinik reseptörlerin aşırı uyarılmasıyla sonuçlanır. OP zehirlenmelerinin klinik özellikleri kolinerjik krizler formunda ortaya çıkar ve atropinle 

tedavi edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Organik fosforlu insektisitler, toprak, su, çevre 

ORGANOPHOSPHORUS INSECTICIDES and THEIR EFFECTS on ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Pesticides are identified as physical, chemical and biological warfare agents used for increasing the agricultural productivity and 

quality by killing insects, microorganisms and other pests which are harmful for foods during their production, consumption and storage. 

Pesticides are produced economically and used in the intense and an unconscious manner due to their ease of application. Organophosphorus 

insecticides (OP) are pesticides that are used in both all over the world and in our country, and are commercially available in the markets for local 

and industrial purposes. As a result of unconscious usage, OP or metabolites can contaminate foods, soil, water and air, and cause some adverse 

effects on other microorganisms and human health. Over 98% of sprayed insecticides reach a destination other than their target species. OPs in 

the air can be carried by winds, can return to the ground in rain and can show their toxic effects on non-target other microorganisms and plants. 

Pesticides in the soils transport to the surface of soil via capillary water and can diffuse to the air. Organophosphorus compounds are generally 

ester, amide and phosphoric acid derivatives. Several organophosphorus compounds have high lipid solubility and can easily absorbs by skin, 

buccal membranes, conjunctiva, gastrointestinal and respiratory tracts. In recent years, it has been detected their mutagenic, teratogenic and 

carcinogenic effects on human as well as chronic toxic effects such as neuropsychological, endocrine and growth disorders. Acute exposure to 

OPs inhibits acetylcholinesterase (AChE) which hydrolyzes neurotransmitter acetylcholine in the nerve endings. This results in over stimulation of 

muscarinic and nicotinic receptors. OP poisoning can diagnosed by cholinergic crisis and can be treated by atropine.           

Key words: Organophosphorus insecticides, soil, water, environment 

GİRİŞ  

Günümüzdeki hızlı endüstrileşme ve tarımda üretimin arttırılmasına yönelik yapılan kimyasal ilaç 

uygulamaları ile doğada kimyasal madde artıkları birikerek çevresel kirlenmeye neden olmaktadır. Tarımsal kimyasal 

savaşta pestisit olarak bilinen tarım ilaçlarının kullanımı önemli yer tutmaktadır. Pestisitler, çeşitli besin maddelerinin, 

üretimi taşınması, depolanması ve tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, ürün kaybına neden olabilecek zararlıların 

yok edilmesi, kontrol altına alınması, uzaklaştırılması veya zararlarının azaltılmasına yönelik kullanılan her türlü 

fiziksel, biyolojik ve kimyasal madde ve preparatlardır (Matsumara, 1985).  Pestisitler, virüs, bakteri ya da funguslar 

gibi bitki patojeni biyolojik bir ajan olabileceği gibi, antimikrobik ve dezenfektan gibi kimyasal bir madde ya da 

herhangi bir araç da olabilirler.  

Pestisitlerin kullanılması ile besinler korunarak üretim artmakta, besin kalitesi yükselmekte ve ekonomik 

geri dönüşüm artmaktadır. Ancak büyük tarımsal faydalarına rağmen bu maddeler ekosistemin dengesini bozmakta 

ve çevre kirliliği problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar (Yazgan, 1997). Pestisitler uygulama şekillerine 
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göre, kullanıldığı toprağı ve suyu kirlettikleri gibi, translokasyonla bulundukları yerden biyolojik ve fiziksel yollara 

uzak bölgelere taşınarak tüm canlılar için zararlı olmaktadırlar.  

Organik fosforlu insektisitler,  tarımda, evlerde, bahçelerde ve veterinerlikte en çok kullanılan pestisit 

grubudur. Dünyada kullanılan pestisitlerin yaklaşık %45'ini bu grup bileşikler oluşturur. Kolay sentezleniyor oluşları 

nedeniyle günümüzde 200’den fazla organik fosfor bileşiği bulunmaktadır (Thiermann ve ark., 1999; Kwong, 2002).  

Hemen hemen her zararlıya uygun özellikte organik fosforlu bir etken madde üretilebilir. Üretilen organik fosforlu 

insektisitin, formülasyonu, kullanıldığı dozu, uygulama şekli, uygulama süresi ve dayanıklılık süresi çevresel etkilerini 

değerlendirmede oldukça önemlidir. Tavsiye edilen dozun üzerinde kullanıldıklarında, gereğinden fazla ilaçlama 

sayısı artırıldığında, ilaçlamalar arasındaki süreye riayet edilmediğinde, tarım ürünleri üzerinde, toprakta ve suda 

birikerek kalıntı bırakabilirler. Bu kalıntılar, zamanla taşınarak, toprak, su ve havaya karışabilmekte ve büyük bir 

çoğunluğu hedef olmayan diğer organizma ve bitkilere ulaşarak ciddi toksisiteye yol açabilirler.  

Dünyada her yıl 39 milyon insan bir şekilde organik fosforlu insektisitlere maruz kalmaktadır. 1970-1985 

yılları arasında pestisit kullanımının %20’lerden %40’lara çıkmıştır ve bu durum organik fosforlu insektisitlerin çevre 

ve organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini ciddiye alınması gereken bir fenomen haline getirmiştir (Mohamed Ali 

and Chia, 2008).  

Organik fosforlu insektisitler sindirim ve solunum yoluyla absorbe olabildikleri gibi, önemli derecede deri 

yolu ile de absorbe olurlar. Organik fosforlu insektisitlerin etki mekanizması ve kalıcılığı genellikle fosfor atomuna 

bağlanan kimyasal yapının özelliğine bağlıdır. Toksisitlerindeki temel neden, kolinesteraz (AchE) enzimini inhibe 

ederek, asetilkolin birikimine neden olmalarıdır. Asetilkolin artışı ile kas kontraksiyonlarında ve salgılarda artışa, 

koordinasyon bozukluğu ve solunum baskılanmasına neden olurlar (Sungur ve Güven 2001; Karalliedde ve 

Senanayake, 1989). 

Oldukça zengin besin kaynaklarına, tarım alanlarına ve doğal güzelliklere sahip bir ülkede yaşamaktayız. 

Ancak zamanla bu güzelliklerimizin bilinçsiz uygulamalarla hızla kirlendiğine veya tükendiğine şahit olmaktayız. 

Bilinçsiz ve kontrolsüz uygulamalar sonucunda sakıncalı boyutlara ulaşan çevre kirlenmesi ile doğal suların ve 

toprağın kalitesi bozulmakta, ekonomik kayıp ve insan sağlığı yönünden problemler ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, 

pestisit kaynaklı olumsuz çevresel etkileri azaltmak için, ekolojik dengenin devamını sağlayan, kirlilik yaratmayan 

ilaçları tercih etmeli, pestisitlerin tolerans limitlerini belirlemeli, toprak ve suda çabuk parçalanan pestisitler seçilmeli 

ve düzenli olarak analizlerin ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu tür önlemlerle kirliliğin boyutlarını tespit 

etmek, bu konuda halkı uyarmak ve önleyici tedbirleri almak hepimizin görevi olmalıdır.  
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TARIMDA SU KULLANIMI VE SU TASARRUF TEKNİKLERİ 

Belgin ÇAKMAK1   Zeki GÖKALP2 

ÖZET 

Su, canlıların yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. 2000’li yıllarda su kaynaklarının miktar ve kalite açısından giderek sınırlı bir duruma 

gelmesi, su kullanımında tasarrufu zorunlu kılmaktadır. Tarım, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en fazla su kullanıcı sektördür. 

Ülkemizde kullanılan suyun yaklaşık %73’ü tarımda kullanılmaktadır. Tarımda su tasarrufu sağlayan önlemlerin başında, sulama randımanı yüksek 

modern sulama sistemlerinin kullanımı gelmektedir. Modern sulama yöntemleri yanında; atık suların arıtılarak tekrar kullanılması ve su hasadı gibi 

teknikler de tarımda su tasarrufu amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde tarımda su kullanımı ve su tasarrufu sağlayan teknikler ile 

ilgili bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal su kullanımı, tarımda atık su kullanımı, su hasadı 

WATER USE IN AGRICULTURE AND WATER-SAVING TECHNIQUES 

ABSTRACT 

Water is the essential element of human life. Continuously depleting water resources both qualitatively and quantitatively enforces 

the people to use water resources economically. As it was in all developing countries, agriculture is the largest water consuming sector in Turkey. 

About 73% of total water consumption is allocated for agricultural uses. Therefore, water saving should be initiated from agricultural sector. 

Modern irrigation techniques with high irrigation water use efficiencies are the primary water saving measures. Beside these techniques, re-use of 

wastewaters and water harvesting techniques are also common for water saving in agriculture. In present study, information was provided about 

water use in agricultural sector of Turkey and  water saving technologies in agriculture.  

Key Words:  Agricultural water use, wastewater use in agriculture, water harvesting 

1. GİRİŞ 

Su; hava, toprak, güneş gibi yaşamın temel unsurlarından biridir. Nüfus,  su kaynaklarının kullanımı ve kalitesini 

etkileyen en önemli faktördür. Dünya nüfusunun 2025’de 8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının %60 artacağı 

beklenmektedir. Nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarım sektörüne önemli 

görevler düşmektedir. Güvenli içme ve kullanma suyuna erişim, insan sağlığı için son derece önemlidir. Ancak dünya 

genelinde bir milyardan fazla insan, sağlıklı su kaynağından yoksun durumdadır. İçme-kullanma ve sanayi sektörleri 

tarıma oranla çok daha az su kullanmalarına karşın, bu sektörlerdeki su tüketimi artışı son derece hızlıdır (Çakmak ve 

Aküzüm 2009). Ülkelerin gelir gruplarına göre su kullanımı değerlendirildiğinde, sanayi sektöründe kullanılan su, 

%10’dan %59’a kadar çıkmaktadır. Gelir düzeyi düşük ülkelerde su kullanımında en yüksek payı tarım sektörü 

almasına karşın, gelir düzeyi yükseldiğinde tarımın yerini sanayi sektörü almaktadır (Şekil 1). Suyun etkin kullanım 

göstergelerinden sulama randımanı yüzey sulamada %40, yağmurlamada %70 ve damla sulamada %90’dır. Sulama 

randımanı yüksek basınçlı sulama teknikleri ile sulama suyu ihtiyacı azalmakta ve sulamada kullanılan su %50 

oranında tasarruf edilebilmektedir (Seckler, 1996, Shiklomanov, 1998). Bu nedenle, basınçlı sulama yöntemleri su 

tasarrufunun sağlanmasında önemli bir araçtır.  

Zamanla etkisini artıran küresel ısınma ve bilinçsiz sulama uygulamaları su kaynaklarını tehdit etmektedir. 

Su ve buna bağlı gıda güvenliği sorununun gelecek yıllarda tüm dünyayı etkileyecek boyutlara ulaşacağı 

öngörülmektedir. Ülkemiz de bulunduğu konum itibariyle,  dünyanın ve Ortadoğu ülkelerinin odağında yer 

almaktadır.  2012’de Uluslararası Stockholm Su Haftası’nda üzerinde tartışılan en önemli konu su ve gıda güvenliği 

konusu olmuştur. Stockholm Su Haftası’nda; 900 milyonu açlık sınırında yaşayan, 2 milyarı yetersiz beslenen buna 

karşılık 1,5 milyarı da gereğinden çok fazla tüketen dünyada, bu yaşam biçimi devam ettiği durumda 2050’ye doğru 

su ve gıda sıkıntısının beklendiğinin altı çizilmiştir. Su ile ilgili uzmanlar; su sıkıntısının ve buna bağlı açlık sorununun 

yaşanmaması için tek bir bireyden Devlet düzeyine kadar her aşamada, su kaynaklarını etkin kullanmak ve su 

tasarrufu yapma konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Her yıl yanlış ve bilinçsizce sulama uygulamaları sonucunda verimli toprakların           % 10’unun erozyon ve 

tuzlanma sonucunda kaybedildiği belirtilmektedir. Suyun vazgeçilmez bir girdi olarak ön plana çıktığı bir sektör de, 

                                                           
 

1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ankara Belgin.Cakmak@ankara.edu.tr  

2 Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri 
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sanayi sektörüdür. Sanayide, bir arabanın üretiminde yaklaşık 378 ton, bir ton çelik üretiminde 246 ton; bir ton kağıt 

için 350 ton, bir ton alüminyum üretimi için 1350 ton su gerekmektedir. Dünyada her yıl, 2 milyon ton atık çeşitli 

etkinlikler sonucunda su ortamlarına bırakılmaktadır. Bir litre atık su, sekiz litre temiz su kaynağını kirletebilmektedir. 

Bu kirlenme nüfus artışı ile de birleştiğinde 2025’te su kaynaklarını ciddi sorunların beklediği düşünülmektedir 

(Arapkirlioğlu, 2003). 

 

Şekil 1. Dünyada sektörlere göre su kullanımı (Anonymous, 2003) 

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en fazla su kullanıcı sektör olan tarım sektörü, 

nüfusa bağlı olarak artan gıda ihtiyacı ile iklim değişikliği nedeniyle azalması beklenen su potansiyeli olmak üzere iki 

büyük sorunla karşı karşıyadır. Giderek kısıtlı hale gelen su kaynaklarına talep hızla arttıkça, tarımda kullanılan su 

miktarı kısıtlanmakta ve dünya gıda güvenliği tehlikeye girmektedir (Çakmak ve Aküzüm, 2009). Küresel ısınmaya 

bağlı olarak görülen iklim değişikliği sonucu su potansiyelinde meydana gelen azalma ile birlikte artan nüfusun su 

talebinin artması, su kaynaklarının etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık 

%73’ünün tarımda kullanılması, özellikle sulamada su tasarrufunu öncelikli olarak gündeme gerektirmektedir. Su 

kaynaklarının etkin kullanımı için tarımda özellikle damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı” kapsamında; bireysel sulama sistemlerine yönelik makine ve ekipman alımlarında yatırım tutarının %50’si, 

sulama altyapı yatırımlarında ise yatırım tutarının %75’si hibe desteği olarak karşılanmaktadır. Bu programla 2005-

2007 yıllarında toplam 2337 adet basınçlı sulama projesine 66 milyon  TL hibe desteği sağlanmış, 32 000 çiftçiye ait 

toplam 213 000 dekar alana basınçlı sulama sistemi kurulmuştur. Özellikle yeraltı suyunun yoğun olarak kullanıldığı 

illerde (Konya, Eskişehir, Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Ankara) ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği 

alanlarda programa yoğun bir talep olmaktadır (Mirmahmutoğulları, 2008). Halen bu program devam etmektedir. 

Bu çalışmada ülkemizde su kaynakları, tarımda su kullanımı ve su tasarruf teknikleriyle ilgili bilgi verilmiş ve 

tartışılmıştır.  

2. TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI VE TARIMDA KULLANIMI 

Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 642,6 mm ve bunun su olarak karşılığı 501 milyar m3’tür. Teknik ve 

ekonomik olarak tüketilebilecek yeraltı ve yerüstü su miktarı 112 milyar m3’tür. Bunun 95 milyar m3’ü yurtiçinden 

doğan akarsulardan, 3 milyar m3’ü yurtdışından ulaşan akarsulardan ve 14 milyar m3’ü ise yeraltı suyundan 

sağlanabileceği kabul edilmektedir. Havza bazında, yıllık su potansiyeli de büyük değişiklikler göstermektedir. 

Ülkemizde 28,05 milyon hektar tarım yapılabilir arazinin 25,75 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. 

Mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı ise 8,5 milyon hektardır. Bu alanın 

5,61 milyon hektarlık bölümü sulamaya açılmış olup, bunun 3,32 milyon hektarı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(DSİ) tarafından inşa edilmiş sulama şebekesine sahiptir. Geri kalan kısmın 1 milyon hektarı halk sulamaları, 1,29 

milyon hektarı da Köy Hizmetleri-İl Özel İdareleri sulamalarını oluşturmaktadır. 

2023 yılına kadar, Türkiye’nin ekonomik kullanılabilir potansiyeli olan 112 milyar m³ su miktarının 

tamamının geliştirmesi ve ekonomik sulanabilir 8,5 milyon hektar alanın tümünün sulanması öngörülmektedir. Bu 

durum, atık suyun tekrar kullanılması için arıtma tesislerinin yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye’nin hedefi, modern 

sulama tekniklerini kullanarak sulama suyundaki tüketim oranını %65 seviyesine azaltmaktır. Böylece, tarımda yılda 

72 milyar m³ su kullanılmış olacaktır. DSİ tarafından verilen son bilgilere göre kullanılabilir su potansiyelinin 44 milyar 

m3’ü kullanılmaktadır. Bu rakam mevcut su potansiyeli olan 112 milyar m3 ün yaklaşık %40’na karşı gelmektedir. 

Toplam kullanılan suyun 32 milyar m3’ü sulamada, 7 milyar m3’ü evsel amaçlı, 5 milyar m3’ü de sanayide 

tüketilmektedir (DSİ, 2013). Mevcut durumda yaklaşık %2 olan yıllık nüfus artışının yavaşlayacağı ve 2023 yılında 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dünya Gelir düzeyi düşük Gelir düzeyi yüksek

S
u
 k

u
lla

n
ım

ı 
(%

) 

Tarım

İçme kullanma

Sanayi



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

735 
 

Türkiye nüfusunun yaklaşık 100 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Yaşam seviyesinin yükselmesiyle günlük 270 

litre olan kişi başına su tüketimi, su kayıplarının azaltılması ve su tasarrufuyla Avrupa Standartlarına yaklaşarak 150 

litreye düşecektir. Türkiye’de hızla gelişen turizm sektöründe 2023 yılında yılda 5 milyar m³ su tüketileceği tahmin 

edilmektedir. Böylece 2023 yılında toplam içme-kullanma suyu tüketimi 18 milyar m3’e ulaşacağı öngörülmektedir. 

Sanayi sektörünün %4 yıllık artış oranı devam ederse, 2023 yılında sanayi suyu ihtiyacı toplam 22 milyar m3 olacaktır 

(Şekil 2). 

Su iletim ve dağıtımının açık kanal ve kanaletlerde yapıldığı sulama şebekelerinde,  su kayıpları oldukça 

fazla olmaktadır. Bunu önlemek için yeni yapılan sulama projelerinde borulu su dağıtım şebekesi kullanılmaktadır. 

Borulu sistemlerde yalnızca sürtünme kayıpları meydana gelmektedir. Bu göz ardı edilecek kadar düşük düzeydedir. 

Dolayısıyla borulu sistemlerde; su kayıpları minimize edilerek, su tasarrufu sağlanmaktadır. Sulama yöntemleri göz 

önüne alındığında, en fazla su kaybı, %35-60 oranında yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır. Damla sulamada ise 

su kaybı en az olup %5-20 arasında değişmektedir. Yağmurlama ve damla sulamanın yaygınlaştırılması, tarımda su 

kaybının azaltılması ve tasarruf edilen suyun su sıkıntısı yaşanan sektörlerde kullanılması, su kaynaklarının korunması 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. 

Bir ülkede, su kaynaklarının yeterli olup olmadığının en sağlıklı göstergesi yıllık yenilenebilir tatlı su 

miktarıdır. Su varlığı bakımından ülkeler, uluslararası ölçütlere göre değişik kategorilerde incelenmektedir. Yılda kişi 

başı 1000 m3’ün altında su kullanan ülkeler “su fakiri”; 1000-3000 m3 arasında kullananlar “su kısıtı-stresi çeken ülke”; 

10 000 m3’ün üzerinde su tüketenler ise “su zengini” olarak nitelendirilebilmektedir. Türkiye, su kaynakları kullanımı 

ve değerlendirilmesi açısından sorunsuz ülkelerden biri olarak görülmesine rağmen özellikle kişi başına kullanılabilir 

su potansiyeline bakıldığında, durumun farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 2000 yılında 1652 m3 olan kişi 

başına düşen su miktarı nüfus artışı ile birlikte azalmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu, 75 627 

384 kişi olup, kişi başına düşen su miktarı 1481 m3’tür. 2030’da ise nüfusun 100 milyona ulaşacağı dikkate alınırsa kişi 

başına düşen kullanılabilir su miktarının 1120 m3/yıl olabileceği söylenebilir. 

 

  

a) 2013 yılı      b) 2023 yılı 

Şekil 2. Türkiye’de sektörlere göre su tüketimi 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz 1000-3000 m3/kişi 

aralığında olup su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Bu nedenle, Türkiye yakın gelecekte ciddi su sorunları ile 

karşılaşmaya aday bir ülkedir. Diğer taraftan, BM Kalkınma ve Çevre Dünya Zirvesi (1992) ve 22 Mart Dünya Su Günü 

nedeniyle 1994’te hazırlanan BM Su Raporu’nda; Türkiye, 2005 yılından itibaren kuraklığın baş göstereceği 

ülkelerden biri olarak gösterilmektedir. Kuraklık ve kuraklık ile birlikte görülecek hastalıklar için en tehlikeli yıl olarak 

görülen 2025’de, Türkiye’nin ekonomik olarak su sıkıntısını çekecek ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarını iyi koruyup, akılcı 

kullanması gerekmektedir.  

  

Toplam 112 km
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Sanayi
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3. TARIMDA SU TASARRUF TEKNİKLERİ 

Günümüzde su kaynaklarının kirlenmesi sonucu kullanılabilir kalitede su kaynaklarının giderek sınırlanması, 

su kullanıcı sektörleri zorunlu olarak tasarrufa yöneltmektedir. Küresel ısınma ve yağış rejiminde görülen değişiklikler, 

sorunu daha ciddi boyutlara getirmiştir. Dünyada en fazla su tüketici sektör tarım sektörüdür. Su sorunu için öncelikle 

tarım sektöründe önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin başında, su kayıpları düşük sulama randımanı yüksek basınçlı 

sulama yöntemlerinin kullanımı gelmektedir. Bunun yanında; tarımda su tasarrufu sağlamak için atık suların arıtılarak 

sulamada kullanılması, su hasadı gibi teknikler de kullanılmaktadır.  

3.1. Basınçlı Sulama Sistemleri 

Sulama yöntemi; suyun toprağa bitki kök bölgesine veriliş biçimi, sulama sistemi ise; suyun kaynaktan 

alınarak sulanacak alana iletilmesi ve alan içerisinde dağıtılması için gerekli unsurların tümüdür. Sulama yöntemleri 

yüzey ve basınçlı sulama yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Basınçlı sulama yöntemleri, yağmurlama sulama yöntemi, 

ağaç-altı mikro yağmurlama ve damla sulama yöntemi olmak üzere üçe ayrılır.  

Son yıllarda suyun giderek kıt bir kaynak olması nedeniyle, etkin su kullanımı büyük bir önem kazanmıştır. 

En fazla su kullanıcı sektör olan tarımda, suyun etkin kullanımını sağlayan sulama randımanı yüksek teknolojilerin 

kullanımı teşvik edilmektedir. Ülkemizde 2006 yılında başlatılan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Projesi” ile modern sulama teknikleri hibe yoluyla desteklenmeye başlanmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından “Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemiyle Bilinçli Sulama, Bereketli Gelecek Projesi” hazırlanmıştır. Bilinçli 

Sulama ve Bereketli Gelecek Projesi çerçevesinde çiftçilere damla ve yağmurlama sistemi kurmaları için kredi 

verilmektedir. 

3.1.1. Yağmurlama Sulama Sistemleri 

Yağmurlama sulamada, sulama suyu kaynaktan borularla araziye iletilir ve borular üzerindeki yağmurlama 

başlıklarından yüksek basınçla atmosfere püskürtülür. Doğal yağışa benzer biçimde atmosfere verilen su, buradan 

toprak yüzeyine düşer ve toprak içerisine sızarak kök bölgesinde depolanır. Bir yağmurlama sulama sistemi; su 

kaynağı, pompa birimi, ana boru hattı, lateral boru hattı ve yağmurlama başlıkları olmak üzere toplam beş unsurdan 

oluşur. Yağmurlama sulama yöntemi, yapraklarının ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı bitkiler dışındaki 

tüm bitkilerin sulanmasında kullanılabilir. Bu yöntem, özellikle yüzey sulama yöntemlerinin uygulanamadığı su alma 

hızı yüksek hafif bünyeli topraklarla, eğimi yüksek ya da dalgalı topografyaya sahip alanların sulanmasında çok 

uygundur. Yağmurlama sulama sistemlerinde, yüzey sulama sistemlerine göre su kaybı daha az ve sulama randımanı 

daha yüksektir. Yağmurlama sulama farklı tiplerde olabilmektedir.  

Klasik yağmurlama sulama sistemleri: Bu sistemlerde kaynaktan alınan sulama suyu borularla araziye iletilir 

ve borular üzerindeki yağmurlama başlıklarından yüksek basınçla atmosfere püskürtülür. Genellikle ana boru hattı 

sabit, üzerinde yağmurlama başlıklarının yer aldığı lateral boru hatları hareketlidir (Şekil 3). Lateral boru hatlarının bir 

duraktan diğerine taşınması önemli düzeyde işçiliğe ihtiyaç göstermektedir. Klasik yağmurlama sulama sistemlerinde 

yüzey sulama sistemlerine oranla su kaybı daha azdır. 

 

 

Şekil 3. Yağmurlama sulama sisteminin unsurları. 

Tamburlu yağmurlama sulama sistemleri: Bir kızak ya da tekerlekli araba üzerine yerleştirilmiş tabanca tipi 

bir yağmurlama başlığı ya da belirli aralıklar ile lateral üzerine yerleştirilmiş püskürtmeli yağmurlama başlıklarının 

bulunduğu hareketli yağmurlama sulama sistemleridir (Şekil 4). Kullanılan yağmurlama başlıkları yüksek kapasitelidir. 

Hortumlar, yumuşak polietilen malzemeden imal edilmiş olup uzunluğu 400 metreye kadar ulaşabilmektedir. Bu 

sistemde, her sulama doğrultusunda arazinin belirli bir şeridi sulanır. 

Merkezi hareketli (Center-pivot) yağmurlama sulama sistemleri: Bu sistem, sulama alanında belirli bir 

merkez etrafında hareket eder (Şekil 5). Hareket edilen dairenin çapı 1000 m’ye kadar ulaşabilir. Tarla bitkilerinin 

yetiştirildiği 120 da ve büyük alanlarda tüm sulama sistemlerine (damla sulama sistemleri de dahil)  göre daha 
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ekonomik bir sulama sistemidir. Yeraltı suyu sulamalarında, kuyunun bulunduğu yere bu sistemin merkezinin 

yerleştirilmesi halinde birim alana düşen sistem maliyeti de azalmaktadır. Bu sistemin en önemli dezavantajı, parsel 

köşelerinde bazı alanların sulanamamasıdır. Ancak son yıllardaki gelişmeler sayesinde bu olumsuzluk en az düzeye 

çekilmiştir. Sistemin en önemli avantajı, işletilmesinde sürekli iş gücüne ihtiyaç duyulmaması ve %12 eğime kadar 

olan alanlarda kolaylıkla sulama yapılabilmesidir. 

Doğrusal hareketli (Lineer-move) yağmurlama sulama sistemleri: Dikdörtgen ya da kare biçimindeki 

alanların sulanmasında kullanılan bu sistem bir hat boyunca hareket eder. Bu hat üzerindeki hidranttan ya da 

kanaldan suyu alan sistem hattın her iki tarafını da sulayabilmektedir (Şekil 6). Doğrusal hareketli sulama sistemi ile 

alanın tamamı sulanmaktadır. Eğimi %3’ün altında olan alanlarda kolaylıkla çalışabilmektedir. İlk yatırım maliyetini 

yüksekliği ve sulamada iş gücüne ihtiyaç duyulması sistemin dezavantajlarıdır. 

 

Şekil 4. Tamburlu yağmurlama sulama sistemi 

 

Şekil 5. Merkezi hareketli (Center pivot) yağmurlama sulama sistemleri 

 

Şekil 6. Doğrusal hareketli (Lineer move) yağmurlama sulama sistemleri 

 

3.1.2. Ağaç-altı mikro yağmurlama sulama sistemleri  

Damla sulamada damlatıcı yerine küçük yağmurlama başlıklarının kullanıldığı sulama yöntemine ağaç-altı 

mikro yağmurlama sulama yöntemi denir (Şekil 7). Mikro yağmurlama sistemi; pompa birimi, kontrol birimi, ana boru 

hattı, manifold boru hatları, lateral boru hatları ve küçük yağmurlama başlıklarından oluşur. Bir başka ifadeyle, sistem 

unsurları damla sulama sistem unsurları ile aynıdır. İkisi arasındaki tek fark, damlatıcılar yerine küçük yağmurlama 

başlıklarının kullanılmasıdır. Genellikle meyve ağaçları ve bağın sulanmasında kullanılır. Damla yöntemiyle yeterli 

ıslatma oranının elde edilemediği koşulda meyve ağaçlarının sulanmasında kullanılır.  
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Şekil 7. Ağaç-altı mikro yağmurlama sulama sistemi 

3.1.3. Damla sulama sistemleri  

Damla sulama yönteminde su, bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılardan damlalar biçiminde toprağa, bitki 

köklerinin geliştiği ortama verilmektedir. Damla sulama, her defasında az miktarda sulama suyunun sık aralıklarla 

bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanabilir. Bir damla sulama sisteminin unsurları sırasıyla; pompa birimi, 

kontrol birimi, ana boru, manifold boru ve lateral boru hatları ve damlatıcılardır (Şekil 8). Kontrol birimi; hidrosiklon, 

kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, elek filtre ve basınç regülatöründen oluşur (Şekil 9). Damla sulama yöntemi, diğer 

sulama yöntemlerine göre yüksek sulama randımanı ile daha fazla su tasarrufu sağlayan, gübrenin sulama suyu ile 

birlikte uygulanmasına imkan veren, daha az enerji kullanan, diğer yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda 

başarıyla uygulanabilen, üretimde verim ve kaliteyi artıran, daha az işçilik ve tarımsal mücadele masrafı gerektiren, 

işletilmesi ve kontrolü kolay ve otomasyona uygun bir yöntemdir. Yüzey sulamanın uygulanamayacağı kadar yüksek 

eğimli, dalgalı, hafif bünyeli veya yüzlek topraklarda güvenle uygulanabilir. Arazinin her yerine hemen hemen aynı 

miktarda sulama suyu verilebildiği için tüm bitkiler aynı oranda gelişir, aynı zamanda hasada gelir ve kaliteli ve 

yeknesak ürün alınabilir. Damla sulama yönteminin bu avantajları yanında; tuz birikimi, damlatıcıların tıkanması ve 

maliyetinin yüksek olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır.   

 

Şekil 8. Damla sulama sistemi unsurları 

 

Şekil 9. Damla sulama kontrol birimi 

3.2. Atık Suların Arıtılarak Sulamada Kullanımı 

Atık sular; suların tarımsal, endüstriyel ve evsel kullanımı sonucu kirletilmesiyle oluşmaktadır. Suları kirletme 

potansiyeli bakımından kirletici kaynakları endüstriyel organik atıklar, endüstriyel inorganik atıklar, endüstriyel atık ısı, 

kanalizasyon atıkları, tarımsal atıklar, erozyon sonucu oluşan sedimentler, asit maden suları, petrol ve yağ 

kirlenmeleridir. Ancak kullanılmış sular genel olarak evsel, endüstriyel atık sular ve yağmur suları olarak sınıflandırılır. 

Başlıca atık su kaynakları; evlerden gelen kullanılmış sular (evsel atık sular) ile sanayi kuruluşları tarafından su 

yataklarına verilen sıvı atıklardır (endüstriyel atık sular) (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Kirletici Kaynakları 

Kaynağın Tipi Kirleticinin Cinsi 

Doğal Kaynaklar 

Atmosfer kaynaklı kirleticiler 

Çözünmüş mineraller 

Çürümüş bitkiler 

Yağış suları 

Su ortamındaki canlıların aşırı büyümesi veya çoğalması 

Tarımsal Kaynaklar 

Toprak erozyonu 

Hayvansal atıklar 

Gübreler 

Zirai mücadele ilaçları (pestisitler) 

Kullanılmış Sular 

Kanalizasyon suları 

Yerleşim yerlerinden gelen yağmur suları 

Endüstriyel atık sular 

Gemi atık suları 

Biriktirme Yapıları 
Çökelen katıların sürüklenmesi 

Oksijen yetersizliği 

Diğer Kaynaklar 
Maden işletmeleri 

Çöp dökme yerleri 

Atık suyun büyük çoğunluğu denizlere ve akarsulara deşarj edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre; 2010 yılı itibariyle ülkemizde 2950 belediyeden 2235'de kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. 

Kanalizasyon şebekeleri ile 2010 yılında toplanan 3,58 milyar m3 atık suyun %48,6'sı akarsuya, %41,8'i denize, %3,6'sı 

baraja, %2,1'i göle-gölete, %1’i araziye ve %2,8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Deşarj edilen atık suların %76’sı 

arıtılmaktadır. Ülkemizde 438 Belediyeye ait 39’u fiziksel, 199’u biyolojik, 53’ü gelişmiş ve 35’i doğal arıtma sistemi 

olmak üzere toplam 326 atık su arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesisler ile 438 belediyeye hizmet verilmektedir. 

Ülkemizde belediye kanalizasyon şebekeleri ile nüfusunun %73’üne hizmet verilmektedir. Belediyelerden 

kanalizasyon şebekesi ile alıcı ortamlara deşarj edilen kişi başı atık su miktarı günde 182 litredir. Ülkemizde, atık su ile 

ilgili kuruluşlar ve sorumlulukları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Ülkemizde, atık su ile ilgili kuruluşlar ve görevleri. 

Kurum/Kuruluş Görevleri 

1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı (DPT) 

Beş Yıllık Kalkınma Planları ve yıllık yatırım planları hazırlama, sektörel planları hazırlama, yerel 

idarelere direk etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanması ve uygulanması 

aşamalarında gerekli koordinasyonu sağlanması. 

2. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çevre ile ilgili projelerin yurt içi ya da dışından finansmanının sağlanması. 

3. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 

Sekreterliği (ABGS) 

AB'ne katılım sürecinde, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin 2003 Yılı Ulusal 

Programı ile ilgili uyumlaştırma faaliyetlerinde hükümet birimleri arasındaki koordinasyonunun 

sağlanması. 

4. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre verileri dahil veri ve bilgilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi. 

5.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İller Bankası 

Genel Müdürlüğü 

Belediyelere altyapı yatırımlarının götürülmesi, Belediyelerin her türlü finans ihtiyacı ile içme 

suyu, kanalizasyon, arıtma gibi konularda yatırım hizmetlerinin sağlanması. 

6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ekonomik ve teknik koşullara göre ülkemizin sanayi politikalarının oluşturulması ve yönetimi, 

büyük ve küçük ölçekli sanayi kuruluşuna ilişkin bütün faaliyetlerin desteklenmesi ve 

denetlenmesi, sanayi ürünleri için standartlar hazırlanması ya da hazırlanmış standartların 

yayımlanması, sanayi mallarının kalitesinin denetiminin yapılması ya da yaptırılması. 

7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Genel olarak çevreyi korumaya ve kirliliği önlemeye ve azaltmaya ilişkin politika ve esasların 

belirlenmesi, ilgili mevzuatın düzenlenmesi ve uygulanması, yerüstü ve yeraltı sularının tahsisi 

ve su kaynakları yönetimi, içme ve kullanma, sulama ve endüstri suyu sağlanması, hidroelektrik 

enerji üretimi ve taşkın koruma, su kalitesinin izlenmesi.  

8. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

İlan edilmiş bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde tabi güzelliklerin, tarihi ve kültürel 

kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunması ve bu 

değerlerin gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilirlik çerçevesinde bölgelerin ekonomik 

kalkınmalarını sağlanması ve çevre bilincinin arttırılması. 

9. Mahalli İdareler 

Belediyeler, belediye sınırları içinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin (5393 sayılı Belediye Kanunu 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda çevre korunması ile ilgili en büyük görev 

belediyelere verilmiştir.) uygulanması ve vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli 

tedbirlerin alınması. 

Ülkemizde Avrupa Birliğine uyum sürecinde su kaynakları yönetiminde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

Avrupa sularının ortak bir standarda göre korunmasına yönelik kapsamlı bir politika, 23 Ekim 2000 tarihli Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD) ile belirlenmiştir. Direktifte; yerüstü ve yeraltı sularının entegre olarak korunması, 2015’e kadar suların 

“iyi durum”a gelmesinin sağlanması, nehir havzalarının entegre yönetimi, su kalite standartlarının ve emisyon 

kontrolünün birlikte değerlendirilmesi ve öncelikli zararlı maddelerin ortadan kaldırılması, suyun mantıklı bir şekilde 

kullanılmasını sağlayacak biçimde doğru fiyatlandırılması, bütün paydaşların ve vatandaşların su yönetimine 

katılması, çevre ile yararlananların çıkarlarının dengelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca direktifte maliyetin kirleten 

öder esasına dayalı olarak karşılanması ve AB mevzuatının üye ülkelerin tümüne uyarlanması öngörülmektedir.  
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Atık suyun yeniden kullanılmasının başlıca iki yararı vardır. Birincisi arıtılmış atık su; bir su kaynağı kullanıma 

sunulur. İkincisi ise atık su; göller, denizler ve nehirlerden uzaklaştırılarak yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi 

önlenmiş veya azaltılmış olur.  Arıtma işlemleri ile atık sularda bulunan kirletici maddeler uzaklaştırılmakta, çevreye 

zararsız hale getirilmektedir. Arıtılmış atık suların en çok kullanıldığı yerler; tarımsal sulama, tarım dışı sulama (park, 

bahçe, yeşil alanlar, golf sahası vb.) ve yer altı suyu beslemesidir. Atık su kullanımında sulanacak bitki, sulama 

yöntemi ve sulama yönetimi önemli bir rol oynar (Çakmak ve ark., 2013). Ancak, atık sular çeşitli inorganik maddeleri 

ve patojenleri bulundurduğu için bitki yetiştiriciliği ve çevre sağlığı açısından risk taşırlar. Bu nedenle atık suların 

sulamada kullanılmasında verimi ve çevreyi koruyacak önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemler ya da atık suların 

sulamada kullanım ölçütleri, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.  

Tarımsal atık sular, bitki tarafından kullanılmayan drenaj sisteminde toplanan sulardır. Uygulanan sulama 

suyunun büyük bir kısmı bitki tarafından tüketilmemekte ve drenaj suyu olarak uzaklaştırılmaktadır. Ülkemizde 

sulama suları; derine sızma, buharlaşma ve yüzey akış gibi çeşitli yollarla kaybolmaktadır. Arslan (2008), Bafra 

yaptıkları çalışmada sulama alanında, sulama şebekesinin tamamlanmamış olduğu alanlarda su kaynağı olarak yer 

altı suyu veya drenaj kanallarından alınan suların kullanıldığını belirtmişlerdir. Ülkemizde birçok bölgede, yüzey 

drenaj kanalları, yetiştiriciler tarafından sulama kanalı olarak görülmekte ve kurak dönemlerde arazisinin yanından 

geçen drenaj kanalından su alarak sulama yapmaktadır (Apan, 1992). Foseptik atığı içermeyen duştan küvetten ve 

lavabodan gelen evsel atık sular, gri su olarak nitelendirilmektedir. Gri suların, sarı su ve kahverengi su olarak 

nitelenen kanalizasyon sularından farklı bir tesisat yolu ile ayrılıp arıtılarak yeniden kullanımı sağlanabilir. Arıtılmış gri 

su; tuvalet sifonlarında, yeşil alan ve tarım alanlarının sulanmasında, çamaşır yıkamada, araç yıkama-yangın 

söndürme-endüstriyel amaçlı kullanılabilir. Arıtılmış gri su kullanımının; su tüketiminin azaltılması, arıtma tesislerinin 

ve septik tankların yükünün azaltılması ve sulamada besin maddelerinin tekrar kullanımı gibi yararları bulunmaktadır 

(ÇOB, 2011). 

3.3. Su Hasadı 

Dünyada giderek artan su talebi su kaynaklarına verilen önemi kat ve kat arttırmaktadır.  Artan su ihtiyacının 

karşılanabilmesi için uzmanlar atık su kaynaklarından yararlanma yollarını araştırmaktadırlar. Atık sular içerisinde 

önemli bir yere sahip yağmur sularının kullanımı gündeme gelmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde, yağış çok az 

olmakla birlikte mevsim içinde ya da mevsimlere göre büyük değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında, yüzey akışı 

ve buharlaşma ile yağmur sularının büyük bir kısmı uzaklaşmakta ve depolanamamaktadır. Bu nedenle büyük bir 

potansiyele sahip yağmur sularından en yüksek düzeyde yararlanmak için yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Sulama, 

kuraklığa karşı en iyi çözüm olsa da çok pahalı olması ve su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle günümüzde 

genellikle daha düşük masraflı alternatifler aranmakta ve bu su hasadı olarak belirtilmektedir (Tarı ve Çakır, 2009; Örs 

ve ark., 2011). Su hasadı; su ihtiyacını karşılamak için yağmur suyunun tutulması ve toplanmasıdır (Şekil 10).  

 

 
 

 

Şekil 10. Çatı yağmur suyu hasadı 

 

Toplanan su ya doğrudan kullanım için depolanmakta ya da bu suyla yer altı suyu beslenmektedir. Yağmur 

suyunun bir su toplama alanında (çatı) toplanması, depolanması ve kullanıcıya ulaştırılmasına çatı yağmur suyu 

hasadı sistemi denir. Çatı oluklarında toplanan yağmur sularının yeniden kullanımı, su tüketimini azaltıcı bir önlem 

olup su tasarrufunu sağlamaktadır. Toplanan suyu depolamak için yerüstü depoları kullanılabileceği gibi yer altı 

Çatı Yağmur suyu toplama 

borusu 

Depo 
Filtre Dağıtım sistemi 
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depoları da kullanılabilir. Yağmur suyunun toplanarak depolanması, özellikle yağışın yeterli olduğu ancak su şebekesi 

bulunmayan ya da iyi kalitede yerüstü ve yer altı su kaynağına sahip olmayan bölgelerde çok yararlıdır. Toplanan 

yağmur suyu ev temizliğinde, sulamada, çamaşır yıkamada, havuz veya gölet doldurmada, yangın söndürmede, 

tuvalet sifonlarında, araç yıkamada kullanılabilmektedir. Böylece su tasarrufu sağlanmakta ve su tüketimi 

azalmaktadır. Su toplama tekniği, kolay ve ucuz olması nedeniyle avantajlıdır. Hemen hemen her türlü eğimde 

uygulanabilir. Bir ev için su kullanımda gerekli olan suyun yaklaşık % 50’si bu yöntemle sağlanabilmektedir 

(Kantaroğlu 2000). Yağmur suyunun en yüksek % 90 oranında kullanılması ile % 50’ye yakın tasarruf 

sağlanabilmektedir (ÇOB, 2011). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Artan dünya nüfusu, su kaynaklarının planlı ve etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Suyun kıt bir 

kaynak olması ile birlikte suyu en fazla tarım sektörünün kullanması, buna karşın sulamada çoğunlukla su kaybı 

yüksek yüzey sulama yöntemlerinin uygulanması tarımda su tasarrufunu zorunlu kılmaktadır. Suyu etkin kullanarak 

su kayıplarını en aza düşüren basınçlı sulama yöntemlerinin kullanımı ile sulama randımanının yükselmesi, birim 

alandan alınan ürün miktarının artması ve tarımda kullanılan suyun tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de su kullanıcı sektörler içerisinde tarım, en fazla su kullanıcı sektör olarak ilk sırada 

yer almaktadır. Bu nedenle tarımda su tasarrufu sağlayan araç ve tekniklerin kullanımına büyük önem verilmekte ve 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından basınçlı sulama sistemleri destelenmekte çiftçiler teşvik edilmektedir. 

Modern sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden aynı miktarda veya daha fazla ürün, daha az sulama suyu ve 

iş gücü ile üretilebilmektedir. Ülkemizde basınçlı sulama sistemlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

desteklenmesi örnek bir uygulama olup, tarım sektöründe atılmış önemli bir adımdır.  

Ülkemizde sulanabilir arazinin ancak %10’luk bir bölümü basınçlı sulama yöntemleri ile sulanmaktadır. 

Ülkemizin topografik yapısı dikkate alındığında, tarım alanlarının büyük bir bölümünde basınçlı sulama sistemlerinin 

uygulanmasının daha uygun olduğu görülmektedir. Basınçlı sulama sistemleri su tasarrufu yanında sulamanın 

çevreye olan zararlı etkilerini de en aza indirilmektedir. Bunun yanında tarımsal ilaç ve gübrelerden kaynaklanan 

yüzey ve yer altı sularında oluşan kirlilik ortadan kaldırılmakta ya da azaltılmaktadır. Su kullanımında tasarruf için 

öncelikle tüketilen su miktarı azaltılmalıdır. Bu amaçla bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalı, su kullanım 

alışkanlıkları değiştirilmeli, su tüketimini azaltan teknolojik sistemler kullanılmalı, su kayıpları kontrolü edilmeli ve 

tarımda modern sulama teknikleri uygulanmalıdır. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu yerlerde, yağmur suyu hasadı 

sistemleri ya da atık suyun arıtılarak yeniden kullanımı teşvik edilmelidir. Tarımda sulama randımanını arttıran 

yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile arıtılmış atık suyun kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.  
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DAMLA SULAMA İLE FARKLI SULAMA UYGULAMALARININ PAMUĞUN KÖK 

BÖLGESİ TOPRAK NEM DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ  

Mehmet GÜNDÜZ1  Nil KORKMAZ1 

ÖZET 

Bu araştırma, damla sulama ile farklı sulama uygulamalarının pamuğun kök bölgesindeki toprak nem değişiminin belirlenmesi 

amacıyla 2002-2003 yıllarında Nazilli 84 çeşidiyle Menemen Ovasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülmüştür. 

Damla sulama sistemi ile yapılan sulamalar, 7 gün arayla A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşmaya dayalı olarak uygulanmıştır. Sulamalara 

0-100 cm toprak katmanındaki elverişli nem %40’a düştüğünde başlanılmış ve 7 defa sulama yapılmıştır. Damla sulamada lateraller  her sıraya bir 

lateral ve iki sıra arasına bir lateral olacak şekilde yerleştirilmiştir. Konulara, 7 günlük toplam buharlaşmanın %100, 75, 50, 25’i sulama suyu olarak 

uygulanmış ve ayrıca susuz konu incelenmiştir. Araştırmada konulara uygulanan sulama suyu 2002 yılında 99-398 mm, 2003 yılında 101-403 mm 

arasında değişirken, su tüketimi ise 2002 yılında 220-535 mm, 2003 yılında da 172-501 mm arasında değişmiştir. Araştırmada ekimden hasada 

kadar yağış, sulama suyu ve bitki su tüketimi etkisiyle bitki kök bölgesinde meydana gelen toprak nem değişimleri izlenmiştir. Susuz konu hariç, 

sulama konularının bitki kök bölgesindeki nem değerleri tarla kapasitesi ile solma noktası arasında değişmiştir. Susuz konunun nem değerleri ise 

ağustos ayının ortalarından itibaren solma noktasının altına inmiştir. Sulama konularına göre, bitki kök bölgesindeki nem değişimi grafiksel olarak 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, pamuk, toprak nem değişimi 

ABSTRACT 

EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION APPLICATIONS ON SOIL MOISTURE CHANGES 

IN ROOT ZONE FOR DRIP IRRIGATED COTTON 

This research was carried out on the conditions of different irrigation application in order to determine changes the soil moisture at 

root zone, Nazilli 84 variety of cotton, by randomized complete block design with split plots in 2002-2003. Drip irrigation applications were 

conducted seven days intervals according to evaporation measured from class A evaporation pan. Irrigation started when the moisture was 

reduced 40% in the 0-100 cm soil layer. Drip irrigation laterals placed as a lateral per row and a lateral between the rows. 100%, 75, 50, 25 of 7 

days total evaporation were applied and also and anhydrous subject was examined.  Irrigation water, which applied to the subjects were 99-398 

mm in 2002 and 101-403 mm in 2003. Water consumptions were determined 220-535 mm in 2002 and 172-501 mm in 2003. Occurred soil 

moisture changes with the effects of rainfall, irrigation water and evapotranspiration, were monitored in the plant root zone from sowing to the 

harvest. The soil moisture values were varied between wilting point and field capacity on the irrigation subjects, except anhydrous subject. 

Anhydrous subject’s humidity dropped below the wilting point in the middle of August. The exchanging of soil moisture according to Irrigation in 

the root of the plant is illustrated graphically. 

Key words: Cotton, drip irrigation, water consumption 

1.GİRİŞ  

Dünya nüfusunun hızla artışı, kuraklıklar, sulu tarım alanlarının artması gibi faktörler tatlı su gereksinimini 

büyük ölçüde artırmaktadır. Türkiye’de de meydana gelen kuraklıklar nedeniyle su yetersizliği ortaya çıkmaktadır . 

Tarımsal üretimde su kaynaklarının sınırlı oluşu ve yeni tarım alanlarının sulamaya açılmasına karşın sanayideki ve 

yeni yerleşim birimlerindeki içme ve kullanma suyu ihtiyacının gittikçe artışı, sulamada kullanılan sulama suyu 

miktarının azalmasına veya kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bitkisel üretimde sulama suyunun uygulanma 

şekli, zamanı ve miktarınının verimde maksimum faydayı sağlayacak şekilde planlama yapılması gerekmektedir. 

Sulama suyunu kontrollü bir şekilde kullandıran yöntem ve sistemler su kaybını veya su tüketimini azaltırken 

verimde önemli ölçüde düşüşe neden olmamalıdır. Günümüzde bu koşulu sağlayan yöntemlerden biri de damla 

sulama yöntemidir. Bu yöntemle, su bitki kök bölgesine verilerek buharlaşma ve derine sızma kayıplarının minimum 

olması sağlanmakta, kök bölgesinde düşük nem tansiyonu oluştuğundan bitki daha az strese girmektedir. Damla 

sulamada uygulanan su miktarı kontrollü olduğundan yüzey akışı ve kayıplar olmamakta, su tasarrufu ve randımanı 

artmakta, uygulanan birim suya karşılık elde edilen ürün verimi yükselmektedir.  

Pamuk sulaması konusunda Şener (1995) damla sistemiyle yaptığı çalışmada, en yüksek kütlü pamuk 

verimlerini, 1992 yılında pan buharlaşmasının %150’sinin sulama suyu olarak uygulandığı konudan elde ederken 

1993 yılında pan buharlaşmasının %75 ve 150‘sinin verildiği konulardan elde etmiştir. Kanber ve ark., (1996) Harran 

Ovasında pamuk bitkisinde göllendirmeli ve serbest drenajlı karıklarda farklı işletim sistemlerini ile karık sulama 

performansını araştırmışlardır. Kara ve Gündüz, (1998) Harran Ovası koşullarında kısıntılı sulamanın pamuk verimine 
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etkileri konusunda yaptıkları çalışmada, çiçeklenme başlangıcı ile koza oluşum dönemlerinin suya en hassas gelişme 

dönemi olduğunu belirlemişlerdir. Büyük Menderes Ovasında damla sulama yöntemi ile 4 ve 8 gün aralığı ile farklı 

buharlaşma katsayılarına dayalı farklı sulama programları verim üzerine etkili olmuştur (Sezgin ve ark., 2002). 

Menemen Ovasında malçsız ekimde pamuğun en az üç, en fazla dört defa sulanması gerektiğini belirlenmiştir 

(Beyazgül ve ark, 2002). Gündüz ve Korkmaz, (2007) Menemen Ovasında yaptıkları çalışmada, pamuğa ilk suyun 

temmuzun ilk yarısında, son suyun da ağustos sonunda olmak üzere yaklaşık 17 gün arayla 4 defa ve her sulamada 

70 mm sulama suyu verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Damla sulama ile sulanan bağ (Gündüz ve ark, 2009) ve 

şeftali (Gündüz ve ark, 2011a) ile yüzey sulamayla sulanan buğdayda (Gündüz ve ark, 2011b) yaptıkları çalışmalarda, 

farklı sulama aralığı ve miktarlarının toprak nem içeriğine etkisini incelemişler ve nem içeriğinin zamansal değişimini 

grafiksel olarak göstermişlerdir. Menemen Ovasında çizgi kaynaklı ve nokta kaynaklı yağmurlama sistemleri ile 

pamukta yapılan araştırmalarda, en yüksek verimleri A sınıfı buharlaşma kabında 7 günlük buharlaşmanın %75’inin 

sulama suyu olarak uygulandığı konudan elde edilmiştir (Gündüz ve ark., 2012a; 2012b). Bu çalışma, damla sulama 

yöntemi ile sulanan pamuk bitkisinin kök bölgesindeki nem değişimini belirlemek için yürütülmüştür. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırma, Menemen Ovasında bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde 2002-

2003 yıllarında yürütülmüştür.  

Menemen Ovası aluviyal araziler ile koluviyal dağ eteklerini kapsamaktadır. Ovayı doğu ve kuzeyden dik 

eğimli tepeler kuşatmaktadır. Gediz aluviyal tabanı 0-6 m, yan aluviyaller ise 6-30 m yükseltide olup çevre dağlarının 

yüksekliği ise 1100 m’ye yaklaşmaktadır. Ovada 5 toprak birliği içinde 16 toprak serisi bulunmaktadır (Topraksu, 1971). 

Menemen Ovasında Akdeniz iklimi hakim olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Uzun yıllar 

ortalama iklim verilerine göre; toplam yıllık yağış 532,7 mm, ortalama sıcaklık 16,9 oC, en sıcak ay ortalaması 27,0 oC 

ile temmuz ve en soğuk ay ortalaması 7,8 oC ile ocak ayıdır. Araştırmanın yürütüldüğü 2002-2003 yıllarında 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi sırası ile ortalama sıcaklık 16,8–16,5 oC, yıllık toplam yağış 628,2–560,8 mm ve ortalama 

nispi nem %69,5–57,3 olarak ölçülmüştür (MTSKAE, 2006). 

Çizelge 1. Menemen İlçesi 2002 ve 2003 yılları ile uzun yıllar iklim verileri  

Aylar 

Ortalama sıcaklık (oC) Yağış (mm) Buharlaşma (mm) Nispi Nem (%) 

2002 2003 
Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 

Ocak 6,0 10,9 7,8 45,2 76,6 90,3 36,9 82,5 44,8 76,4 82,0 65,1 

Şubat 11,3 4,6 8,7 13,8 105,5 70,8 102,1 45,5 50,0 72,8 76,5 62,3 

Mart 12,3 8,3 10,9 70,5 15,2 62,6 108,1 78,9 78,4 73,8 64,7 61,0 

Nisan 14,3 12,7 15,0 68,4 74,3 42,5 134,2 91,4 111,4 75,5 76,3 58,2 

Mayıs 19,6 21,2 20,0 2,6 4,9 25,4 199,0 180,2 171,2 60,0 65,3 54,7 

Haziran 25,2 26,3 24,6 0,0 0,0 5,6 235,5 220,1 224,6 52,3 48,3 48,1 

Temmuz 27,1 26,8 27,0 3,5 0,0 2,7 259,3 250,1 266,5 62,2 52,4 46,4 

Ağustos 26,0 27,2 26,2 0,0 0,0 3,1 246,1 248,6 233,1 64,7 55,0 48,3 

Eylül 21,5 21,7 22,2 109,2 16,6 11,8 154,7 163,6 164,4 75,7 66,4 54,2 

Ekim 18,6 17,6 17,3 0,0 26,6 30,8 151,7 147,6 103,1 61,0 77,1 59,4 

Kasım 12,3 13,2 13,0 176,6 134,5 78,4 100,3 118,2 58,7 78,4 82,5 63,5 

Aralık 7,1 7,1 9,6 138,4 106,6 108,7 42,7 66,8 44,9 81,3 78,5 66,6 

Yıllık 16,8 16,5 16,9 628,2 560,8 532,7 1815,5 1693,5 1551,1 69,5 68,8 57,3 

Menemen Ovasında pamuk, bağ, zeytin ve bunların yanında çok çeşitli sebze, meyve ve tarla ürünleri 

yetiştirilmektedir. 2004 yılında İzmir İlinde 50278 ha pamuk üretim alanından 162585 ton, Menemen İlçesinde 8200 

ha pamuk üretim alanından 28700 ton kütlü pamuk elde edilmiştir (İzmir Tarım İl Müdürlüğü, 2007). 

Deneme yeri toprakları tın bünyeli olup bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan sulama suyunun kalitesi T3A1 (1.01 dS/m) dir. 

Araştırmada Nazilli-84 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 

ve 1984 yılında tescil edilen söz konusu çeşit: Carolina Queen ile 153-F çeşitlerinin melezlenmesi ile elde edilmiştir. 

Nazilli-84 çeşidi: verim potansiyeli yüksek, erkenci, solgunluk hastalığına oldukça dayanıklıdır (Ünal, 1986). 

Araştırmada kullanılan damla sulama sisteminde 3,75 l/s debili basınç düzenleyicili lateral üzerine gecik (on 

line) damlatıcılar 60 cm arayla dış çapı 20 mm olan PE borulara yerleştirilmiştir. Sulama sisteminin 

projelendirilmesinde toprak bünyesi ve infiltrasyon hızı (8 mm/h) göz önünde bulundurulmuş ve sistem 1,5 atm. 

basınçta çalıştırılmıştır.  
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Çizelge 2. Deneme yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Toprak 

derinliği 

(cm) 

Bünye 

Tarla 

kapasitesi 

(Pw%) 

Solma 

noktası 

(Pw%) 

Hacim ağırlığı 

(g/cm3) 

EC 

(dS/m ) 

CaCO3 

(%) 

Organik 

madde 

(%) 

pH 

0-20 L 24,4 12,2 1,31 0,78 4,1 1,4 7,6 

20-40 L 23,3 11,8 1,37 1,18 4,5 1,3 7,5 

40-60 SiL 25,2 13,2 1,42 1,11 6,4 1,1 7,8 

60-80 L 25,9 13,4 1,30 0,99 6,8 0,9 7,7 

80-100 L 24,5 13,2 1,30 1,08 6,6 0,7 7,6 

Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. 

Denemede ana konular, L1: her sıraya bir lateral, L2: iki sıraya bir lateral döşenmesi; alt konular, Kp1.0: 7 günlük toplam 

buharlaşmanın %100’ünün sulama suyu olarak uygulanması, Kp0.75: Kp1.0 konusuna verilen suyun %75’inin sulama 

suyu olarak uygulanması, Kp0.50: Kp1.0 konusuna verilen suyun %50’inin sulama suyu olarak uygulanması, Kp0.25: Kp1.0 

konusuna verilen suyun %25’inin sulama suyu olarak uygulanması, Kp0: susuz olan sulama konularıdır.  

Sulama suyu miktarı Eşitlik 1 ile hesaplanmıştır (Yıldırım ve Madanoğlu, 1985). 

I= A.Epan. Kp. Pc   (1) 

Eşitlikte; I, sulama suyu (l); A, parsel alanı (m2); Epan, sulama aralığındaki toplam buharlaşma (mm); Kp, pan 

katsayısı, Pc, örtü yüzdesidir. Buharlaşma değerleri araştırma alanına yerleştirilen A sınıfı buharlaşma kabından 

ölçülmüştür. Sulamalarda bitki gelişimine bağlı olarak örtü yüzdesi ile düzeltme yapılması planlanmış, ancak sulama 

tarihlerinde bitki gelişimi arazi yüzeyini tam olarak örttüğünden dolayı örtü yüzdesi %100 alınmıştır. 

Bitki su tüketimleri 0-100 cm toprak derinliği için aşağıdaki su dengesi eşitliği (Eşitlik 2)  ile hesaplanmıştır 

(James, 1988). 

ET= I+P±ΔSW-Dp-Rf   (2) 

Eşitlikte; ET: bitki su tüketimi (mm), I: sulama suyu miktarı (mm), P: yağış (mm), ΔSW: toprak su içeriğindeki 

değişim (mm), Dp: derine sızma (mm) ve Rf: yüzey akış (mm)’dır. Sulamaların damla sulama sistemi ile yapılmasından 

dolayı Rf değeri ve derine sızma tespit edilemediğinden Dp değeri sıfır olarak alınmıştır. 

Deneme alanı topraklarından 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 ve 80-100 cm derinliklerde alınan örneklerde tarla 

kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı ve toprak bünyesi gibi fiziksel analizler ile toprak reaksiyonu, elektriksel 

geçirgenlik, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç gibi kimyasal analizler Tüzüner (1990) ile Richards (1954)’de 

verilen metotlarla yapılmıştır. 

Toprak işleme ve gübreleme; deneme alanı her yıl sonbaharda pulluk ile sürülmüştür. İlkbaharda toprak 

koşulları uygun olduğunda gerekli gübreler atıldıktan sonra ikileme aletleri ile toprak işlemesi yapılıp tapan 

çekilmiştir. Verilecek gübre miktarı ocak ayında alınan toprak örneklerinde yapılan analizlerle belirlenmiştir. Azotlu 

(N, %21 amonyum sülfat) ve fosforlu gübrenin (P2O5, %43 triple süper fosfat) tamamı ilk toprak işlemesinden önce 

toprağa verilmiştir. İlkbahardaki toprak hazırlığı bittikten sonra sıra arası 70 cm olacak şekilde mayıs ayında ekim 

yapılmıştır. Pamuk çıkışlarının tamamlanmasından sonra el çapası ve seyreltme yapılmıştır. Daha sonra bitki 

gelişmesine göre çapa makinesi ile ara çapası yapılmıştır. Pamuk kozalarının tamamının hasadının yapılabilmesi için 

üçüncü el hasattan 10 gün önce yaprak döktürücü ilaç kullanılmıştır. 

Sulamalarda araştırma alanında bulunan A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşma miktarları dikkate 

alınmıştır. Sulamalara temmuz ayı ortasında başlanmış ve 7 gün arayla 7 sulama yapılmıştır. Toprak nem ölçümlerine 

pamuk ekimi ile başlanmış ve son el hasatta son verilmiştir. Toprak nem ölçümleri 0-120 cm toprak derinliğinde her 

20 cm derinlikler için gravimetrik yöntemle her sulamadan önce, yağışlardan sonra ve her ayın ilk gününde 

yapılmıştır. Deneme konularının birikmiş su tüketimleri nem azalma yöntemine göre hesaplanmıştır (Beyce ve 

Madanoğlu, 1978). Pamuk verimi ile ilgili analiz ve ölçme sonuçlarının değerlendirilmesinde varyans analizi ve 

Duncan testi uygulanmıştır (Yurtsever, 1984). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Sulama Suyu, Su Tüketimi  ve Pamuk Verim Değerleri 

Denemenin yürütüldüğü yıllarda konulara uygulanan sulama suyu miktarları Çizelge 3’de ve aylık su 

tüketimleri de Çizelge 4’de verilmiştir. Susuz konu olan Kp0 konusu hariç konulara 2002 yılında 99-398 mm, 2003 

yılında ise 101-403 mm sulama suyu uygulanmıştır. Su tüketimleri, uygulanan sulama suyuna bağlı olarak 2002 yılında 

220-535 mm, 2003 yılında 172-501 mm arasında değişmiş ve her iki yılda da en düşük susuz konuda, en yüksek 

L2Kp1.00 konusunda olmuştur.  
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Çizelge 3 Sulama tarihleri ve konulara uygulanan sulama suyu miktarları, mm 

Sulamalar 

2002 2003 

Tarih Kp1.0 Kp0.75 Kp0.50 Kp0.25 Tarih Kp1.0 Kp0.75 Kp0.50 Kp0.25 

1 15.07.2002 53 40 27 13 14.07.2003 56 42 28 14 

2 22.07.2002 64 48 32 16 21.07.2003 60 45 30 15 

3 29.07.2002 55 41 27 14 28.07.2003 58 43 29 14 

4 05.08.2002 55 41 27 14 04.08.2003 60 45 30 15 

5 12.08.2002 58 44 29 15 11.08.2003 56 42 28 14 

6 19.08.2002 59 44 29 15 18.08.2003 60 45 30 15 

7 26.08.2002 54 41 27 14 25.08.2003 54 41 27 14 

                Toplam 398 298 199 99 Toplam 403 302 201 101 

Çizelge 4 Sulama konularının aylık su tüketimleri, mm 

Yıl Konu 
Aylar 

Toplam 
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

2
0

0
2

 

100% 
L1Kp 1.00 34 45 163 214 78 535 

L2Kp 1.00 34 45 156 215 68 518 

75% 
L1Kp 0.75 34 45 125 162 75 441 

L2Kp 0.75 34 45 118 161 69 427 

50% 
L1Kp 0.50 34 45 93 117 59 348 

L2Kp 050 34 45 86 118 53 336 

25% 
L1Kp 0.25 34 45 59 56 67 261 

L2Kp 0.25 34 45 57 55 62 253 

Susuz 34 45 38 33 70 220 

2
0

0
3

 

100% 
L1Kp 1.00 39 48 142 224 48 501 

L2Kp 1.00 39 48 135 221 48 492 

75% 
L1Kp 0.75 39 48 116 156 49 407 

L2Kp 0.75 39 48 109 153 50 399 

50% 
L1Kp 0.50 39 48 78 97 61 324 

L2Kp 050 39 48 72 102 58 319 

25% 
L1Kp 0.25 39 48 51 69 37 244 

L2Kp 0.25 39 48 47 56 49 240 

Susuz 39 48 30 24 31 172 

2002-2003 yıllarında konulara verilen ortalama sulama suyu ile araştırmadan elde edilen ortalama su 

tüketimi ve kütlü pamuk verimleri Çizelge 5’de verilmiştir. En yüksek kütlü pamuk verimi 509 kg/da ile 300 mm 

sulama suyu uygulanan konudan elde edilirken, en düşük kütlü pamuk verimi 245 kg/da verim ile susuz konudan 

alınmıştır. 

Çizelge 5. 2002-2003 yılları ortalama sulama suyu, su tüketimi, verim değerleri,  

Pan katsayısı Sulama suyu (mm) Su tüketimi (mm) Verim (kg/da) 

Kp 1.00 400 511 506 

Kp 0.75 300 419 509 

Kp 0.50 200 332 443 

Kp 0.25 100 249 311 

Kp 0.0 0 196 245 

3.2 Bitki Kök Bölgesindeki Toprak Nem İçeriğinin Zamansal Değişimi 

Toprak nemi ile verilen sulama suyu ve yağışlar dikkate alınarak hesaplanan su tüketim değerleriyle ilişkili 

olarak, her konu için toprak nem değişimi hesaplanmıştır. Deneme yıllarında toprağın 0-100 cm derinliğindeki toprak 

nem değişimi Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 2002 yılında pamuğun ekildiği mayıs ayı başında 302 mm/100 cm 

olan nem miktarı bitki su tüketimi ile zamanla azalarak ilk sulamanın yapıldığı 15.07.2002 tarihinde 19 5 

mm’ye düşmüştür. Toprak nem değerleri daha sonra sulama konularına göre değişmiştir. Sulama süresince sulama 

miktarı yüksek olan konularda daha yüksek oranda olmak üzere genellikle toprak neminde yükseliş olurken, Kp 0.25 

konusunda önemli değişim olmamış, fakat susuz konuda 14.09.2002 tarihindeki yağışa kadar sürekli azalarak solma 

noktasının altına düşmüştür. Sulama suyu miktarı aynı olan ve farklı lateral aralığının olduğu konular arasındaki 

toprak nem değişimi genel olarak birbirine yakın olmuştur. 
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Şekil 1. Deneme konularının 2002 yılında toprak nem içeriği değişimi 
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Şekil 2. Deneme konularının 2003 yılında toprak nem içeriği değişimi 
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2003 yılında pamuğun ekildiği mayıs ayı başında 299 mm/100 cm olan nem miktarı bitki su tüketimi ile 

zamanla azalarak ilk sulamanın yapıldığı 15.07.2003 tarihide 198 mm’ye düşmüştür. Toprak nem değerleri daha sonra 

sulama konularına göre değişmiştir. Sulama süresince sulama miktarı yüksek olan konularda daha yüksek oranda 

olmak üzere genelde toprak neminde yükseliş olurken, Kp0.25 konusunda önemli değişim olmazken son sulamalardan 

sonra nem miktarları azalmaya devam etmiştir. Fakat susuz konunun nem miktarı 20.08.2003 tarihinden itibaren bu 

azalma nedeniyle solma noktasının altına düşmüştür. Sulama suyu miktarı aynı olan ve farklı lateral aralığının olduğu 

konular arasındaki toprak nem değişimi 2003 yılında da genel olarak birbirine yakın olmuştur. 
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TOKAT - ARTOVA YÖRESİ MERALARINDA UYGULANAN BAZI SU HASADI 

YÖNTEMLERİNİN MERA KALİTESİ VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Özlem AKAR1  İrfan OĞUZ2  Bedrettin SELVİ3 

ÖZET 

Yetersiz toprak derinliğine sahip ve kuru koşullarda bulunan meralarda düşen yağışın toprakta tutulması, vejetatif gelişme ve yeşil 

kalma süresi bakımından son derece önemlidir. Tokat yöresinde step mera özellikte bir doğal merada Kontur Karık  (A konusu),  Gözleme( B 

konusu), Kontur Taş Bant (C konusu) ve Kontrol (D konusu) olmak üzere, farklı su tutma sistemlerinin vejetasyon üzerine olan etkileri 2007-2011 

yılları arasında araştırılmıştır. Araştırma parsellerinde 2007-2011 yılları arası toplam 24 familyaya ait 92 cins ve 116 tür tespit edilmiştir. Uzun yıllar 

ortalama bulgusu olarak en fazla örtülülük kontur karık ve kontrol konularında gözlemlenmiştir. Araştırma parsellerden elde edilen kuru ot 

verimleri karşılaştırıldığında, en fazla kuru ot verimi kontur karık uygulamasından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su hasadı ,mera, botanik kompozisyon, kuru ot verimi, örtülülük 

THE EFFECT OF SOME WATER HARVESTING SYSTEMS ON GRASSLAND QUALITY 

AND PROPERTIES IN TOKAT-ARTOVA REGION 

ABSTRACT 

It is extremely important retention of falling rain in shallow and dry conditions grassland in terms of vegetative growth and duration of 

the green. In a steppe type a grassland in Tokat province, different water retention system including contour furrow (A trial), hole (B trial), rock 

band (C trial) and control (D trial) were investigating on  vegetation of a grassland soil in 2007-2011. In the research parcels were detected 92 

species and 116 variety in 24 genius totally between 2007-2011. The most surface coverage was found in contour furrow and control parcels in 

research periods. The dry grass yield in research plots were compaired and the most dry grass yield were found in contour furrow parcel. 

Key Words: Water harvesting ,grassland, botanic composition, dry grass yield, surface coverage 

GİRİŞ 

Toprak bozulması, kuraklık ve sonuçta çölleşme eğilimi, tarım, mera ve orman alanlarını tehdit etmektedir. 

Uygun uygulamalar bu sürecin olumsuz etkilerini azaltacaktır. Kurak mera alanlarında etkili toprak ve su planlaması, 

sürdürülebilir yönetimin en etkili prensiplerinden biridir (Snyman, 1998; Dube, 1999; Oesterheld vd., 2001; Flemmer 

vd., 2002a,b) çünkü kurak ve yarı kurak alanlarda çok yıllık bitkilerin hayatiyetlerini sürdürmeleri ve üretimi, yeterli su 

ve besin elementi olan yerlerle sınırlıdır (Ghebrehiwot vd., 2006).  

Dolayısıyla bitki büyüme düzenini daha iyi anlamada verimlilik ve elverişli rutubet arasındaki etkileşimi  

anlamak esastır (Flemmer vd., 2003; Wiegand vd., 2004; Snyman, 2005). Kurak alanlarda su elverişliliğinde (Snyman, 

1999; Busso vd., 2003) ve vejetasyon dinamiğinde geçici büyük değişimler söz konusudur (Snyder and Tartowski, 

2006; Ferna´ndez, 2007; Rodriguez vd., 2007; Swemmer vd., 2007). Düşük besin kapsamı olan mera topraklarında, 

organik madde ve besin döngüsü olumsuz etkilenerek giderek azalmakta, sonuçta verimlilik düşmektedir. Meralara 

gübre uygulamaları bitki verimliliğini artırmaktadır.  

Türkiye’ de mera toprakları aşırı otlatma ve kuraklık yanı sıra çeşitli nedenlerden bozulmaktadır. Çoğu mera 

toprakları besin maddelerini ve toprak zerrelerini taşıyan erozyon nedeniyle verimliliğini ve kalitesini kaybetmiştir. 

Aşınmış topraklar aşınmamış topraklara kıyasla daha düşük elverişli hidrolojik özellikler sağlar ve bu aşınmış 

sahalarda kuraklığa yol açar (Rostagno, 1989). Bu alanlar bozulmaya başladığında besin elementlerini, su tutma 

kapasitesini, bitki örtüsünü ve toprak taneciklerini erozyon yoluyla giderek kaybederler (Ayoub, 1998). Meralarda 

toprak organik maddesi, elverişli P miktarı, toprak rutubetini artırmak gibi bazı kültürel uygulamalar üretim miktarını 

artırarak diğer çevresel yararlar yanı sıra hayvan otlatma kapasitesini artırır.  

Türkiye’nin kış yağışları hakim bir ülke oluşu, bitki büyüme mevsiminde yağışların azlığı veya yokluğuna 

göre o devreyi kurak yapmakta ve ciddi verim kayıpları meydana gelmektedir. Ülke topraklarının erozyonun etkisiyle 
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toprak kalınlığı, genel olarak yetersizdir. Bu yetersizlik, topraklarımızın su tutma kapasitesinin düşük olmasına ve 

yeterli yağış koşullarında bile, kuraklık sorunlarının görülmesine neden olmaktadır. 

Kurak bölgelerde düşen yağmur suyundan faydalanma yönüne gidilmediği taktirde düşen yağış akıp 

giderek kaybolmaktadır. Yarı kurak iklim koşullarının hakim olduğu Tokat-Artova Çelikli Beldesinde, mera alanlarının 

yetersiz toprak derinliğinden dolayı su tutma kapasitesi oldukça düşüktür. Yağışın miktar ve dağılımında düzensizlik 

olduğu yıllarda kuraklık etkisini daha da artırarak, yetersiz ot verimi olarak göstermektedir. Çelikli Beldesi meralarının 

kuru ot verimi oldukça düşük olup üzerinde yararlanan 5 000 büyük ve küçükbaş hayvan için yetersizdir. Meralarda 

uygulanacak nem muhafazası ile daha fazla verim elde edileceği gibi bitkilerin yeşil kalma süreleri de 

uzatılabilecektir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Yeri 

Araştırma, Tokat iline 35 km mesafede yer alan Artova İlçesi, Çelikli Beldesi sınırlarında yer alan Çelikli Göleti 

su toplama havzasında bir mera alanında yürütülmüştür.  

Araştırmanın yürütüldüğü Çelikli Gölet Havzasının kuzeyinde Göçyolu, doğusunda Kurtlutepe, güneyinde 

Soğankayatepe, Boztepe ve batısında Avarekırantepe bulunmaktadır. Çelikli Gölet Havzası toplam 10.412 km2 alan 

kaplamaktadır. Çalışma alanının coğrafi konumu Şekil 1’ de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışma alanı yer buldur haritası  

Çelikli Havzası İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında yer almakta oluşundan dolayı, yarı kurak 

karakterli geçit bölgesi iklimi özelliklerini taşımaktadır. Bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.  

Çizelge 1. Artova Meteoroloji İstasyonu uzun yıllık iklim verileri (DMİ, 1970-1990) 

Meteorolojik 

Veriler 

A y l a r 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 

Ort.Sıcaklık,oC -3.2 -1.5 2.8 8.5 12.5 15.7 17.9 18.0 14.4 9.4 3.9 -0.7 8.1 

Max.Sıcak.,oC 15.0 19.4 22.5 28.3 30.2 33.6 36.0 36.5 33.2 31.5 27.7 17.2 27.6 

Min.Sıcak.,oC 
-

35.2 
-35.5 -32.0 -9.0 -4.2 -0.6 2.0 0.5 -3.8 -11.2 -21.0 -23.4 -14.4 

Ort.Rüzgar 

Hızı,m/sec 
2.7 2.9 2.7 2.7 2.3 2.5 2.9 2.8 2.3 2.2 2.3 2.5 2.5 

Yağış, mm 51.6 39.2 45.2 63.4 65.0 38.1 8.9 3.1 11.5 38.0 47.0 53.1 464.1 

Nispi Nem, % 74.2 73.7 71.4 64.2 64.0 62.6 59.0 57.5 58.8 64.3 71.3 76.3 66.4 

Artova meteoroloji istasyonunun uzun yıllık verilerine göre yağış ortalaması 464.1 mm olup en fazla yağış 

ilkbaharda en az yağış ise yaz aylarında düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 8.1 ˚C, ve nispi nem % 66’dır (DMİ, 1994).  
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Yöntem 

Araştırma, % 13–15 eğimli parsellerde tekrarlamasız ve çakılı olarak yürütülmüştür. Her bir araştırma 

konusu 5 x 10 m (50 m2) ‘lik ebatlarda kurulmuştur. Deneme alanı ilk üç yıl otlatmaya açık bırakılmış, son iki yıl ise 

kuru ot verimlerinin ve vejetasyon etüdünün daha sağlıklı yapılabilmesi için koruma altına alınmıştır. Çalışmada, 

Kontur Karık (A konusu), Gözlemeler (B konusu), Kontur Taş Bant (C konusu) ve Kontrol (D konusu) olmak üzere 

toplam 4 konu 2007-2011 yıllarını içeren 5 yıllık dönem için merada kuru ot verimi, örtülülük yüzdesi ve botanik 

kompozisyon bakımından karşılaştırılmışlardır. 

Yapılan Analizler 

Kuru Ot Verimi 

Araştırma konularının kuru ot verimleri her yıl Haziran ayı içerisinde belirlenmiştir. Bu amaçla deneme 

parsellerinden üç tekerrürlü olarak bitki örneği alınıp, tartılmış, tartılan örnekler 780C’de 24 saat bekletilerek kuru ot 

verimi belirlenmiştir (Tosun ve Altın 1981). 

Örtülülük Yüzdesi (Kuadrat Yöntemi) 

Örtülülük yüzdesi belirleme çalışmaları her yıl Haziran ayı içerisinde yapılmıştır. Bu yöntemde mer’a 

alanlarının incelenmesi için 0,5 m2’lik alana eşdeğer çerçeveler kullanılmıştır. Kuadrat ile yapılan incelemelerde her 

dm2’de bitki ile kaplı alan gözle tahmin edilerek saptanmıştır (Gençkan, 1992) . 

Vejetasyon Etüdü 

1 cm genişliğinde ve istenilen uzunluktaki bir ip veya tel transekt ölçüm yapılmıştır. Üstten bakıldığında 

bitkilerin iyice görünebilmesi için kullanılacak tel kalın ve geniş tutulmuştur. Telin iki uç kısmında 20-30 cm 

uzunluğunda ve 4-5 m kalınlığında bir çivinin girebileceği büyüklükte birer halka yapılarak , ayrıca birer metre 

aralıklarla işaretlenmiştir. Çayır merada ölçüm yaparken, transekt bir doğrultuda iyice gerilerek yerleştirilmiştir. 

Transektin altında kalan her bitkiye ait alan, teker teker cm olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları hazırlanmış bir 

cetvele işlenmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA  

2007 – 2011 yıllarını içeren,  araştırma konularının mera kalitesine etkileri botanik kompozisyon, örtülülük 

yüzdesi ve kuru ot verimi değerleri üzerinden karşılaştırılmıştır. 

Botanik kompozisyon 

Araştırma konuları botanik kompozisyonunu belirleme çalışmaları, araştırmanın yürtüldüğü 5 yıl boyunca 

her yıl Haziran ayında yapılan arazi çalışmaları ile belirlenmiştir.  Araştırma parsellerinde 2007-2011 yılları arası 

toplam 24 familyaya ait 92 cins ve 116 tür tespit edilmiştir. En çok tür içeren beş familya ise sırasıyla şöyledir: 21 tür 

Poaceae, 17 tür Asteraceae, 14 tür Fabaceae, 9 tür Brassicaceae, 8 tür Caryophyllaceae ve Apiaceae’dir. 

Çizelge 2. Araştırma parsellerinde belirlenen türlerin familyalara dağılışı 

Tokat Artova Çelikli Köyü A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Örnek Parsel Genişliği (m²) 50 50 50 50 

Yükseklik (m) 1100 1100 1100 1100 

Yön     

Eğim (%) 12 12 12 12 

Ot Katının Yüksekliği (m) 60 50 45 40 

Ot Katının  Örtüşü (%) 90 75 75 60 

Ranunculaceae 
Ranunculus arvensis L. +1 - - - 

Papaveraceae 
Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. - - +1 - 

Papaver macrostomum Boiss.  Huet ex Boiss. - +1 - - 

Fumaria cilicica Hausskn. +1 +1 - - 

Brassicaceae 
Aethionema arabicum (L.) Andrz. ex DC. - +1 - +1 

Boreava orientalis Jaub. & Spach - - - +1 

Alyssum desertorum Stapf. var. desertorum +1 - +1 - 

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

752 
 

Çizelge 2.(devam) Araştırma parsellerinde belirlenen türlerin familyalara dağılışı 

Alyssum strigosum Banks  Sol subsp. cedrorum 

(Schott  Kotschy) Dudley 

+3 - +1 - 

Alyssum praecox Boiss. & Bal. var. praecox +1 +1 +1 - 

Alyssum condensatum Boiss. & Hausskn. subsp. 

condensatum 

- - +1 +1 

Clypeola jonthlaspi L. +1 - - - 

Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna (L.) Chevall. +1 - - - 

Sisymbrium altissimum L. +1 +1 - - 

Resedaceae 
Reseda lutea L. var. lutea +1 - - - 

Cistaceae 
Helianthemum canum (L.) Baumg. - - +1 - 

Fumana paphlagonica Bornm. Janchen  +2 - - - 

Caryophyllaceae  
Arenaria ledebouriana Fenzl var. ledebouriana - - - +1 

Arenaria serpyllifolia L. +1 +1 +1 +1 

Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf. +1 - - - 

Minuartia anatolica (Boiss.) Woron. var. polymorpha 

Mcneill 

+1 - +1 - 

Minuartia leucocephaloides (Bornm.) Bornm. - +1 - - 

Dianthus orientalis Adams - - +1 +1 

Velezia rigida L. +1 - - - 

Silene conica L. - - +1 - 

Polygonaceae 
Polygonum cognatum Meissn. - +1 - - 

Geraniaceae 
Geranium lucidum L. - - - +1 

Erodium cicutarium (L.) l’Hérit. subsp. cicutarium +1 - - - 

Fabaceae 
Astragalus hamosus L. +1 - - - 

Astragalus brachypterus Fischer +1 - - - 

Astragalus setulosus Boiss. & Bal. +3 +1 - +1 

Vicia peregrina L. - - +1 - 

Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. - - +1 - 

Trifolium arvense L. var. arvense +1 +1 - - 

Trifolium repens L. var. repens +1 - - - 

Melilotus offıcinalis (L.) Desr. - +1 - - 

Trigonella velutina Boiss. +1 - - +1 

Lotus corniculatus L. var. tenuıifolius L. - - - +1 

Medicago x varia Martyn +1 +1 +1 - 

Medicago rigidula (L.) All. var. rigidula +1 - - - 

Onobrychis armena Boiss. & Huet +1 - - - 

Onobrychis fallax Freyn & Sint. - +1 - - 

Rosaceae 
Potentilla recta L. - - +1 - 

Potentilla reptans L. - +1 - - 

Sanguisorba minor  Scop. subsp. muricata (Spach) 

Briq. 

- +1 - - 

Apiaceae 
Eryngium campestre L. var. virens Link +1 +1 +1 +1 

Bifora radians Bieb. - - +1 - 

Scandix stellata Banks  Sol. - +1 - - 

Bupleurum sulphureum Boiss. & Bal. +1 - - - 

Malabaila secacul Banks  Sol. +1 - +1 - 

Falcaria vulgaris Bernh. +1 - - - 

Ferulago szowitsiana D.C. +1 - - - 

Berula erecta (Huds.) Coville +1 - - - 
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Çizelge 2. (devam) Araştırma parsellerinde belirlenen türlerin familyalara dağılışı 

Rubiaceae 

Asperula orientalis Boiss.  Hohen. - - - +1 

Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. +1 - +1 - 

Valantia hispida L. - - +1 - 

Galium verum L. subsp. verum - +1 +1 - 

Valerianaceae 
Valerianella coronata (L.) DC. +1 - - - 

Valerianella vesicaria (L.) Moench +1 +1 - - 

Dipsacaceae 
Scabiosa argentea L. 11 +1 - - 

Asteraceae 
Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. aucheri 

(Boiss.) Davis  Kupicha 

+3 +3 11 +1 

Filago pyramidata L. +1 +1 - - 

Logfia arvensis (L.) Holub +1 +1 - - 

Senecio vernalis Waldst.  Kit +1 +1 - - 

Anthemis tinctoria L. var. tinctoria - +1 +1 - 

Anthemis cretica L. subsp. pontica (Willd.) Grierson +1 - +1 +1 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. - +1 +1 +1 

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis +1 - - - 

Centaurea carduiformis DC. subsp. carduiformis var. 

carduiformis 

- +1 +1 +1 

Centaurea pichleri Boiss. subsp. pichleri +1 - +1 - 

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. +1 +1 - - 

Cichorium intybus L. 11 +3 +1 +1 

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. 

latifolius Boiss. 

- +1 - - 

Leontodon crispus Vill. subsp. asper (Waldst.   Kit.) 

Rohl. var. asper  

+1 - - - 

Pilosella piloselloides (Vill.) Sojak subsp. 

megalomastix (Np.) Sell  West 

- - - +1 

Scariola viminea (L.) F. W. Schmidt - +1 - +1 

Crepis sancta (L.) Babcock +1 - - - 

Campanulaceae 
Legousia pentagonia (L.) Thellung - - +1 - 

Primulaceae 
Androsace maxima L. - +1 - +1 

Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis L. +1 - +1 - 

Convolvulus cantabrica L. - +1 - - 

Boraginaceae 
Echium italicum L. - - - +1 

Onosma sericeum Willd. +1 +1 - - 

Anchusa azurea Miller var. azurea - - - +1 

Scrophulariaceae 
Linaria corifolia Desf. +1 - - - 

Veronica macrostachya Vahl subsp. macrostachya +1 +1 +1 +1 

Lamiaceae 
Teucrium chamaedrys L. subsp. syspirense (C. 

Koch) Rech. Fil. 

+1 +1 - +1 

Teucrium  polium L. 22 +1 +1 - 

Marrubium parviflorum Fisch. & Mey. subsp. 

parviflorum 

+1 - +1 - 

Stachys lavandulifolia Vahl var. lavandulifolia - - - +1 

Acinos rotundifolius Pers. +1 - +1 - 

Thymus leucotrichus hal. var. leucotrichus  +2 - - +1 

Ziziphora tenuior L. +1 +1 - - 
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Çizelge 2. (devam) Araştırma parsellerinde belirlenen türlerin familyalara dağılışı 

Plumbaginaceae 
Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. var. 

acerosum 

- - +1 - 

Liliaceae  
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) 

Stearn 

13 12 +2 +1 

Poaceae 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. +1 - +1 - 

Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. 

pectinatum (Bieb.) Tzvelev var. pectinatum (L.) 

Gaertner 

+1 +1 - - 

Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig var. muticum +1 - +1 - 

Aegilops cylindrica Host - +1 - - 

Aegilops umbellulata Zhukovsky subsp. 

umbellulata 

+2 +1 +1 +1 

Hordeum murinum L. subsp. glaucum (Steudel) 

Tzvelev 

+1 +1 - - 

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski subsp. 

asper (Simonkai) Melderis 

- +1 - - 

Bromus tectorum L. +2 +1 +1 - 

Bromus japonicus Thunb. subsp. japonicus +2 +2 +1 - 

Bromus squarrosus L. +2 +1 - - 

Koeleria cristata (L.) Pers. 11 +1 +1 +1 

Apera spica-venti (L.) P. Beauv +1 - - - 

Milium vernale Bieb. subsp. vernale +1 - - - 

Alopecurus myosuroides Hudson var. myosuroides - +1 - - 

Phleum exaratum Hochst. ex Griseb. subsp. 

exaratum 

- - +1 - 

Lolium perenne L. - +1 - - 

Vulpia myuros (L.) Gmelin +2 - - - 

Poa bulbosa L. +1 - +1 - 

Poa alpina L. subsp. fallax F. Hermann +1 +1 - +1 

Echinaria capitata (L.) Desf. +1 - - - 

Stipa arabica Trin.  Rupr. +1 - - - 

 

Çizelge 3. Araştırma parsellerinde azalan ve artan türler 

2007 yılında olup 2011 yılında ortadan kalkan türler 

(Azalıcı) 
2007 yılında olmayan 2011 yılında gelen türler (Artıcı) 

1) Ornithogalum nivale Boiss. 

1) Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. 

latifolius Boiss. 

2) Convolvulus arvensis L. 

3) Echium italicum L. 

4) Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig var. muticum 

5) Lolium perenne L. 

6) Stipa arabica Trin.  Rupr. 

Çizelge 4. Araştırma konuları 2007 ve 2011 tür sayıları 

Araştırma konuları 
Tür sayısı 

2007 2011 

A.Kontur Karık 51 62 

B. Gözlemeler 37 45 

C. Kontur taş Bant 24 30 

D. Kontrol 21 23 

Örtülülük yüzdesi 

Araştırma parselleri örtülülük yüzdeleri araştırmanın birinci yılından itibaren yıllık olarak Haziran aylarında 

quadrat yöntemiyle belirlenmiştir (Çizelge 5 , Şekil 2). Araştırma süresince en fazla örtülülük A konusunda meydana 

gelmiştir.  
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Çizelge 5. Araştırma yılları örtülülük yüzdesi değişimi (2007 - 2011) 

Konular (Örtülülük Yüzdesi, %) 
Yıllar 

Ortalama 
2007 2008 2009 2010 2011 

A. Kontur Karık  37 44 26 74 40 44 

B. Gözlemeler 30 27 17 42 28 29 

C. Kontur Taş Bant 35 31 24 30 26 29 

D. Kontrol 44 33 31 41 53 40 

Elde edilen örtülülük yüzde değerleri gerek konular ve gerekse yıllar itibarıyla farklılık göstermiştir. Uzun 

yıllar ortalama bulgusu olarak en fazla örtülülük kontur karık ve kontrol konularında gözlemlenmiştir. Gözleme ve 

kontur taş bant uygulamaları ise daha düşük örtülülüğün elde edildiği konular olmuştur. Bu sonuca göre benzer 

koşuldaki meralar için kontur karık uygulamasının vejeasyonu geliştirdiği ve daha fazla örtülülük sağladığı 

söylenebilir. Toprak kayıplarını önlemek için toprak yüzeyinin örtülü bulundurulması önemlidir. Bu amaçlada 

erozyonu önlemek amaçlı çalışmalarda kontur karığın örtülülüğü geliştirmek suretiyle sağlayacağı bu dolaylı katkı 

dikkate alınmalıdır. 

 

Şekil 2. Mera vejetasyonu örtülülük yüzdesi değişimi (2007-2011) 

Kuru ot verimi 

Mera vejetasyonunun kuru ot verimi 2007 – 2011 dönemleri için her yıl Haziran aylarında yapılan 

biçimlerle belirlenmiştir (Çizelge 6 , Şekil 3). Yapılan ölçüm sonuçlarına göre en fazla kuru ot verimi sırasıyla A, D, B ve 

C konularında elde edilmiştir.  

Çizelge 6. Araştırma süresince belirlenen mera kuru ot verimi (2007-2011) 

Konular (Kuru Ot Verimi, kg/da) 2007 2008 2009 2010 2011 Ortalama 

A. Kontur Karık  44,4 28,1 103,6 50,0 177,1 80,6 

B. Gözlemeler 38,8 28,7 70,6 46,7 119,4 60,8 

C. Kontur Taş Bant 27,5 22,5 56,2 40,0 116,7 52,5 

D. Kontrol 32,7 24,5 101,3 58,1 134,8 70,2 

 

Şekil 3. Mera vejetasyonu kuru ot verimi değişimi (2007-2011) 
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Araştırma konularından elde edilen kuru ot verimleri karşılaştırıldığında, en fazla kuru ot verimi aynı 

zamanda en fazla örtülülüğün elde edilmiş olduğu kontur karık uygulamasında elde edilmiştir. Bu uygulamayı doğal 

halde bırakılmış kontrol konusu takip etmiştir. Kontur karık uygulaması toprakta en fazla rutubet birikimi sağlayarak, 

gerek kuru ot veriminin ve gerekse örtülülük yüzdesinin daha fazla olmasına yol açmıştır. Kontur taş bant uygulaması 

toprakta yeterince rutubet birikimi olduğu halde vejetatif gelişmenin yeterli olmadığı parsel olmuştur. Bu sonuca 

göre kontur karık uygulamasının kontur taş bant uygulamasına tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. 

SONUÇ 
Araştırma parsellerinde 2007-2011 yılları arası toplam 24 familyaya ait 92 cins ve 116 tür tespit edilmiştir. 

En çok tür içeren beş familya ise sırasıyla şöyledir: 21 tür Poaceae, 17 tür Asteraceae, 14 tür Fabaceae, 9 tür 

Brassicaceae, 8 tür Caryophyllaceae ve Apiaceae’dir. Tür sayısı bakımından da en fazla artışı 51 türden 62 türe 

çıkaran kontur karık konusu göstermiştir. 

Elde edilen örtülülük yüzde değerleri gerek konular ve gerekse yıllar itibarıyla farklılık göstermiştir. Uzun 

yıllar ortalama bulgusu olarak en fazla örtülülük kontur karık ve kontrol konularında gözlemlenmiştir. Gözleme ve 

kontur taş bant uygulamaları ise daha düşük örtülülüğün elde edildiği konular olmuştur. Bu sonuca göre benzer 

koşuldaki meralar için kontur karık uygulamasının vejeasyonu geliştirdiği ve daha fazla örtülülük sağladığı 

söylenebilir. Toprak kayıplarını önlemek için toprak yüzeyinin örtülü bulundurulması önemlidir. Bu amaçlada 

erozyonu önlemek amaçlı çalışmalarda kontur karığın örtülülüğü geliştirmek suretiyle sağlayacağı bu dolaylı katkı 

dikkate alınmalıdır. 

Araştırma parsellerinden elde edilen kuru ot verimleri karşılaştırıldığında, en fazla kuru ot verimi aynı 

zamanda en fazla tür çeşitliliği gösteren ve en fazla örtülülüğün elde edilmiş olduğu kontur karık uygulamasında 

elde edilmiştir. Bu uygulamayı doğal halde bırakılmış kontrol konusu takip etmiştir. Kontur karık uygulaması toprakta 

en fazla rutubet birikimi sağlayarak, tür çeşitliliğinin, kuru ot veriminin ve örtülülük yüzdesinin daha fazla olmasına 

yol açmıştır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM KAPSAMINDA SU HASADI TEKNİKLERİNİN KURAK 

BÖLGELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ÖNEMİ 

Meryem KUZUCU1   Hatice GÖZEL1  Funda DÖKMEN2 

ÖZET 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda oluşan kuraklık, ülkemizi ve özellikle Akdeniz havzası içine giren bölgeleri daha fazla 

etkilemektedir. Son yıllarda su kaynaklarının azalması ile tarımsal alanda kuraklık etkisi yaşanmaktadır. Kuraklığın etkisiyle tarımsal üretimde 

azalma, verim kaybı, ekolojik dengenin bozulması ve dolayısıyla tüm canlıların etkilendiği görülmektedir. Ülkemizde kuru koşullarda üretim yapılan 

tarım alanlarında alınacak tedbirler ve önlemler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, tarım arazilerini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

gereklidir. Toprak ve su erozyonunu önleyecek işleme teknikleri ile suyun toprakta muhafaza edilmesini sağlayacak teknik ve uygulamaların 

geliştirilmesi, azaltılmış toprak işlemeli tarım, toprağın su tutma kapasitesini artıracak uygulamaları destekleyecek su hasadı tekniklerinin bilinmesi 

ve uygulanması gerekmektedir.  

Yarı kurak, az ve düzensiz yağış alan bölgelerde, kısa süreli ve taşkın şeklinde düşen yağmurlardan, tarımsal alanda yararlanılamadığı 

gibi, bu yağışlar eğimli tarım arazilerinde toprakların aşınıp sürüklenerek, erozyona maruz kalmasına neden olmaktadır. Su hasadı teknikleri 

toprakta yağmur suyunu depolayarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu dönemlerde temin etmenin yanı sıra, eğimli arazilerde toprak ve su muhafazası da 

sağlamaktadır. Bu çalışmada su hasadı tekniklerinin tarımsal üretimdeki önemi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: su hasadı, tarım, kurak bölge 

IMPORTANCE OF WATER HARVESTING TECHNIQUES AND APPLICABILITY OF 

SUSTAINABLE AGRICULTURE IN ARID REGIONS 

ABSTRACT 

Many places and  especially, agricultural regions have affected drought due to result of climate change in the Mediterranean basin as 

a result of global warming in our country. Recent years, as a result of global warming, shortage of water resources, especially with the impact in 

the field of agriculture drought experienced. Effects of agricultural drought cause to  agricultural production yield losses, and disruption of the 

ecological balance and also all living creatures has influenced. It is a great importance of measures to be taken and prevention in the agricultural 

production fields in dry conditions in our country. Therefore, it is necessary to ensure sustainability and protect of agricultural lands. Improvement 

of processing techniques to prevent soil and water erosion, and development of techniques and practices for stored the water will provide in the 

soil, reduced soil tillage, support to increase the capacity of soil water holding applications and knowledge of water harvesting techniques should 

be applied. 

In semi-arid regions with little rainfall, falling in the form of short-term rainfall and flood, as useless in agricultural land, this rains is 

exposed to erosion, dragging and eroded of the soil in inclined agricultural land. In addition to water harvesting techniques supply water to the 

needs of planting periods for plants storing rainwater in the soil, it provides soil and water conservation on inclined agricultural lands. In this study 

has  focused on the importance of water harvesting techniques in agricultural production. 

Key Words: water harvesting, agriculture, arid region. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde iklim değişikliği ve kuraklık en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlardan birisi olarak 

kabul edilmektedir. Bu sorunun etkileri şimdiden gözlenmekte ve gelecekte daha da belirgin hale geleceği 

bilinmektedir. Bu nedenle iklim değişiminin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi gereklidir. Böylece 

gelecekte iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunlara karşı çözüm arayışları gerçekleştirilebilecektir. 

Türkiye su zengini bir ülke olmayıp, su azlığı çeken ülkeler sınıfına girmektedir. Ülkemizde hızlı nüfus artışı, 

endüstriyel gelişme, aşırı su tüketim alışkanlıklarının devam etmesi, su kaynaklarının kirletilmesi ile iklim değişikliği ve 

kuraklık gibi iklimsel nedenlerle, kişi başına düşen su miktarının gelecekte hızla azalacağı beklenmektedir. Ülkemizin 

gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için su kaynaklarının çok iyi korunup, bilinçli kullanılması 

gerekmektedir. Bilindiği gibi, kurak ve yarı kurak iklimlerde, bitki gelişimini sınırlandıran en önemli etmen, kök 

bölgesinde bulunan yarayışlı suyun eksikliğidir (Falkenmark ve Rockström, 1993; Lal, 1991). Bu nedenle kurak ve yarı 

kurak alanlarda sulu tarım yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sulanan alanların 

genişlemesi ve suyun etkin kullanımının, gelecekte, daha fazla gıda üretimine neden olacağı (Yudelman, 1994) ve 

anılan koşulun bir sonucu olarak, artan nüfustan dolayı, dünyada suya olan istemin de önemli ölçüde artacağı 

beklenmektedir. 

                                                           
 

1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. 

2 Kocaeli Üniversitesi, Gıda ve Tarım MYO 
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Sulama teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınacak olursa, çok daha geniş alanların suya kavuşturulması 

gerektiği 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 kaynakolacağı 

saptanmıştır (Kanber ve ark.,2004). 

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ülkemizde, düşen her damla yağışın değerlendirilmesi, toprakta depolanması 

tarımsal üretime yarar sağlayacaktır. Bu nedenle yağmur sularından maksimum düzeyde faydalanılacak bir 

uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla sulama yapmak 

zorunlu bir ihtiyaçtır. Kurak ve yarı kurak alanlarda sulama, kuraklığa karşı en iyi çözüm yolu olsa da; pahalı olması ve 

su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle günümüzde genellikle daha düşük masraflı çözüm yolları aranmakta ve 

bu uygulama su hasadı olarak belirtilmektedir. Çeşitli su hasadı teknikleri, yağmur suyunun toprakta muhafaza 

edilmesiyle, kurak geçen yaz döneminde bitkilerin su stresinin etkilerinden korunarak verim kayıplarının azalmasına 

yardımcı olmaktadır. Yağmur suyunu toprakta muhafaza etmek amacıyla alan büyüklüğüne göre makro ve mikro 

havza su hasadı teknikleri uygulanmaktadır. Bu teknikler kendi uygulama alanlarına ve çeşitli kriterlere göre dizayn 

edilerek araziye kurulmaktadır. Su hasadı teknikleri kolay tesis edilebilir, ekonomik ve üreticiye her zaman faydası 

olacak uygulamalardır. Özellikle su hasadı tekniklerinin neredeyse tamamı su ve toprak muhafazası sağladığından, 

eğimli tarım arazilerinde bu tekniklerin uygulamaya geçilmesi önem arz etmektedir. Ülkemizde su hasadı 

tekniklerinin bilinmesi uygulamaya geçilmesi günümüzde ve gelecekte çiftçilerimize yarar sağlayacaktır.  

2. TOPRAK MUHAFAZASI SAĞLAYAN SU HASADI TEKNİKLERİ 

Kurak ve yarı kurak alanlarda düşen düşük ve verimsiz yağmur sularının yerinde biriktirilmesi veya yüzey 

akışa geçirilerek depolanması işlemi su hasadı olarak tanımlanmaktadır (Şekil.1). Çok eski bir gelenek olması ve 

dünyanın birçok kurak alanında binlerce yıldır kullanılması nedeniyle su hasadı uygulamasında çok sayıda farklı 

teknikler geliştirilmiştir. Bunların çoğu sulama amaçlı iken, diğerleri insan ve hayvanlar için içme suyu muhafaza 

etmek üzere geliştirilmiştir. Su hasadı yöntemleri çoğunlukla kullanım ya da depolama çeşidine göre sınıflandırılır. 

Ancak kullanılan en yaygın sınıflandırma su toplama alanı büyüklüğüne dayanmaktadır. Bunlar mikro su toplama 

alanları ve makro su toplama alanları olarak ikiye ayrılırlar. Mikro su toplama alanı sistemleri, küçük su toplama 

havzalarında yüzey akışa geçen yağmur suyunu biriktiren sistemlerdir (Oweis ve ark, 2001). 

 

Şekil.1 Su Hasadı Tekniği (Oweis ve ark, 2001). 

Su hasadının bileşenleri şöyle sıralanabilir; Su toplama (havza) alanı; kendi sınırları dışındaki bir alana, kendi 

payına düşen yağmur suyunun tamamını veren alandır. Depolama; yüzey akış suyunun biriktirildiği ve kullanılacağı 

zamana kadar tutulduğu alandır. Hedef alan; hasat edilen suyun kullanılacağı alandır (Şekil. 2)  (Oweis ve ark, 2001).  
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Şekil.2 Su Hasadı Tekniğinin Bileşenleri (Oweis ve ark, 2001). 

2.1. Su Hasadı Uygulamaları 

Su hasadının amacı, arazinin bir bölümüne düşen yağmur suyu payını başka bir bölümün payına eklemektir. 

Böylece ikinci bölgeye verilen su miktarı iki katına çıkarak o bölgede ekonomik bir tarımsal üretim gerçekleştirilmiş 

olur. Kurak bölgelerde düşük verim ve yüksek ürün kaybı riskiyle yapılan tarımsal üretimi düzene koyarak, verimi 

artışı sağlayan tekniklerdir. Su hasadı ayrıca, çölleşmeden dolayı zarar görmüş arazilerde bitki örtüsünün artmasına 

ve çevresel zararın durdurulmasına yardımcı olmaktadır.  

Su hasadı uygulamalarında hedef; seçilen alanın yıllık yüzey akış katsayısını arttırmaktır. Toprak yüzeyini 

fiziksel ya da kimyasal işlemlerden geçirerek bu akış katsayısı arttırılmaktadır. Bu teknik sayesinde yüzey akışı 

biriktirilip, hedef ürünün su ihtiyacı giderilmektedir. Kuru alanlarda tarımsal üretimin sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşebilmesi için toprak muhafazası sağlayan bazı su hasadı teknikleri aşağıda verilmiştir. 

Karık Su Hasadı Yöntemi 

Karık su hasadı yöntemi kuru koşullarda üretim yapan çiftçiler için yağmur suyunu değerlendiren ekonomik 

ve faydalı bir yöntemdir. ICARDA’da 2004–2005 yılları arasında yürütülen bir çalışmaya göre karık su hasadı 

uygulaması ile zeytin ağaçlarında yüzey akış toplanarak muhafaza edilmiştir. Taş örtü ilavesi ile de buharlaşma 

azaltılmış ve daha fazla nem muhafazası sağlanmıştır (Turkelboom ve ark. 2007). 

 

Şekil.3 Karık Su Hasadı Uygulama Tekniği (Turkelboom ve ark. 2007). 
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Yarı Dairesel Toprak Seddeler Su Hasadı Yöntemi 

Hilal şeklinde inşa edilen toprak seddeleri olup yetiştirilen bitkilerin önünden akıp giden yağmur suyunun 

istenilen miktarda tutulmasını sağlarlar. Yüzey akış suyu bitki kök bölgesinde depolanır. Suriye’de hayvan yemi olarak 

değerlendirilen shrubs denilen çalımsı bitkiler bu yöntemle yetiştirilmektedir (Şekil 4).  

 

Şekil.4 Yarı Dairesel Seddeler Yağmur Suyu Hasadı Uygulaması  (Oweis ve ark, 1999). 

Eş yükseltili Teraslar Su Hasadı Yöntemi 

Toprak ve su muhafazası ile su hasadı tekniklerini birleştirerek çok dik eğimlerde inşa edilirler. Tarımsal 

üretim yapılan alanlar su akışını yavaşlatmak ve erozyon kontrolü için düz şekilde inşa edilirler. Yemen dağlarında 

kahve ve gat ağaçlarının yetişmesini sağlayan eski dönemlere ait teraslar bulunmaktadır (Şekil 5). 

 

Şekil.5 Eşyükseltili Teraslar Yağmur Suyu Hasadı Uygulaması (Oweis ve ark, 1999). 

Taş Duvarlar Su Hasadı Yöntemi 

Düşük eğimli vadi tabanlarında bu sistem uygulanmaktadır. Taşınan sedimentler duvarların arka 

kısımlarında birikerek iyi tarım arazileri ortaya çıkmış olur. Mısırda incir yetiştiriciliğinde bu sistem kullanılmaktadır. 

Genellikle incir, zeytin, hurma ve ekonomik değeri yüksek diğer ağaçlar için kullanılırlar (Şekil 6). 
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Şekil.6 Taş Duvarlar Su Hasadı Uygulaması  (Oweis ve ark, 1999). 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak, su hasadının birincil hedefi tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Çevre dostu bir 

sistem ortaya koyarak, doğal kaynak olan yağmur suyundan yararlanmayı hedeflemektedir. Toprak muhafazası 

eksikliğinden kaynaklanan çölleşme problemi yaşamış alanlarda su hasadı, bitki örtüsünü arttırarak çevresel 

zararların etkisini azaltmaktadır. Doğallığı bozulmuş, erozyona maruz kalmış tarım arazilerinde su hasadı tarımsal 

üretimin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı doğrudan çiftçilerle araştırmacılar ve tarım 

danışmanları arasında su hasadının potansiyelini, teknik ve sosyoekonomik yanları ile ilgili bilinci artırmaktır. Su 

kaynaklarının giderek yetersiz kaldığı ülkemizde, doğal kaynaklardan yararlanmaya yönelik düşünülen “Su Hasadı” 

çalışmalarının, beklenen olumlu sonuçları ile kurak bölgelerimizde yararlı olacağı bilinmelidir. 
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YERALTI SULARININ SULAMA AMAÇLI KULLANIMINDA YÖNETİM 

Funda DÖKMEN1                      Meryem KUZUCU2 

ÖZET 

Dünyada yaşayan tüm canlıların temel gereksinmelerinin başında su gelmektedir. Su kaynakları yerküre üzerinde eşit olarak 

dağılmadığı gibi ülkemizin jeomorfolojik koşulları dikkate alındığında da su kaynaklarımız eşit olmayan bir dağılım göstermektedir. Bunun sebebi 

yağış değerlerinin iç ve kıyı bölgelerde farklı dağılışı, su kaynaklarının ve yağmurun düzensiz ve kısıtlı oluşudur. Ülkemiz yeraltı suları büyük bir 

potansiyel oluştururken oldukça geniş bir alana yayılmışlardır. Yeraltı sularımızın su kalitesi de bölgeden bölgeye çok farklı kimyasal özellikler 

göstermekte ve içeriklerindeki tuz oranları sulama amaçlı kullanımda büyük önem taşımaktadır. 

Yeraltı sularından sulama amaçlı kullanımda genellikle kuyular açılarak yararlanılmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılan sulama 

yöntemlerine bağlı olarak ihtiyaçtan fazla aşırı miktarda su harcanmaktadır. Yaz aylarında ve kurak mevsimlerde yüksek sıcaklıklar, sulamalar ve 

buharlaşma sonucu, aşırı çekim nedeniyle sulama kuyularının su seviyesinde düşüşler, güvenli çekim miktarı üzerinde bilinçsiz su kullanımı ve 

pompalanması şeklindeki uygulamalar yeraltı su kaynaklarının potansiyel verimliliği üzerine ve kuyu kullanım kayıplarına neden olan olumsuz 

sonuçlar yaratmaktadır. 

Bu bildiride, yeraltı sularının sulama amaçlı kullanımında karşılaşılan sorunlar ve yanlış sulama uygulamaları tartışılarak tarımsal 

üretimde yeraltı suyu yönetiminin önemi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aküfer, güvenli çekim, rezervuar, sulama suyu, tarımsal su yönetimi. 

ABSTRACT 

MANAGEMENT OF GROUND WATER RESOURCES IN USE FOR PURPOSING OF 

IRRIGATION  

Water is the first basic requirement for all living creatures and plants. According to our countries’ geomorphologic conditions, water 

resources have unequal distribution as this lack of balance exists for the earth in general.  For this reason, values of precipitation differ for the 

internal and coastal regions, and water resources and the amount of precipitation are irregular and limited. However, our countries’ ground water 

resources have a significant potential and extend to a large area. The quality of ground water exhibits different chemical characteristics from 

region to region, and it is vital that the content of salinity for the use of irrigation is maintained. 

Generally, wells open for the use of ground water with the purpose of irrigation. An excessive quantity of water is consumed for  

agricultural activities than is required for irrigation purposes. Water levels in irrigation wells decreases due to excessive drawing, irrigation, 

evaporation, and high temperatures in summer months and dry seasons. Practices of excessive pumping and irrigation, and using water above the 

amount required for irrigation, has a negative impact upon the potential productivity of ground water resources and the use of wells.  

In this paper, the importance of managing ground water in agricultural activities is discussed, in addition to incorrect irrigation 

practices and the problems encountered when using irrigation water from ground water resources.  

Keywords: Aquifer, safe/potential yield, reservoir, irrigation water, agricultural water management. 

1. GİRİŞ 

Yeraltı su kaynaklarımızın geliştirilmesi, var olan yeraltı suyu potansiyelimizin kullanım ve yönetimi 

ülkemizin en önemli konularından biri olan su kaynaklarımızın geliştirilmesi  çalışmaları içerisinde önemli bir yer 

almaktadır. Son yıllarda bu alanda büyük ölçekli çok sayıda değerli çalışmalar yapılmaktadır.Ülkemizin enerji ve tarım 

olanakları açısından bugün geldiği noktaya ulaşmasında bu çalışmalarında önemli bir payı bulunmaktadır. 

21.yüzyılda su kaynaklarının kontrolü ve kullanılması ile ilgili yapılan çalışmalar gittikçe artan bir önem 

kazanmıştır. Dünya nüfusunun hızla artışı ve bunun yanında endüstride ve yaşam düzeyindeki gelişmeler suya olan 

gereksinimi büyük bir hızla artırmaktadır (Bayazıt, 1994). 

Bugün dünyada yaklaşık 300 milyon hektar alan sulanmaktadır. Sulama tarımsal üretimin artmasını 

sağlamıştır. Ancak nüfus ve gelirdeki artış, gıda üretimi gereksinimini karşılayabilmek için sulama suyu gereksinimini 

arttırmıştır.Dünyanın birçok yerinde yanlış sulama yönetimi uygulamaları, yeraltı suyu seviyelerini önemli düzeyde 

düşürmüş, toprakları tahrip etmiş ve su kalitesini azaltmıştır (Evsahibioğlu ve ark., 2010).  

Ülkemiz  yeraltı suyu kaynakları  yönünden önemli bir su potansiyeline sahiptir.Fakat var olan su potansiyeli 

ve su gereksinimini gelecekteki gereksinimler doğrultusunda karşılayabilecek yeterli miktarda ve kalitede suyu 

istenen yer ve zamanda sağlayabilmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.    
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Bu bildiride, yeraltı sularının tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanımında ve yönetiminde önemle dikkate 

alınması gereken konular üzerinde durulmaya çalışılmıştır.   

2. ÜLKEMİZ YERALTI SUYU POTANSİYELİ 

Yeryüzündeki suyun % 0.76’sı yeraltında bulunmaktadır ve toplam tatlı su miktarında % 69’la ilk sırayı alan 

kutuplardan sonra yeraltı suyu depolaması % 30’la ikinci sıradadır. Yüzey sularına göre daha temiz olduğu için yeraltı 

suyu özellikle yüzey suyu kaynaklarına uzak olan küçük yerleşim bölgelerinin kullanma suyu gereksinimini 

karşılamada çok uygundur.Kurak bölgelerde ise yeraltı suyu, kullanma ve sulama suyu gereksinimini karşılayan tek 

kaynak durumundadır (Usul, 2008). 

Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 643 mm ve bunun su olarak karşılığı 501 milyar m3’tür. Teknik ve 

ekonomik olarak tüketilebilecek yeraltı ve yerüstü su miktarı 112 milyar m3’tür. Bunun 95 milyar m3’ü yurtiçinden 

doğan akarsulardan, 3 milyar m3’ü yurtdışından ulaşan akarsulardan ve 14 milyar m3’ü ise yeraltı suyundan 

sağlanabileceği kabul edilmektedir. Havza bazında, yıllık su potansiyeli de büyük değişiklikler göstermektedir. Bu 

miktarın bölgesel ve mevsimsel dağılımındaki dengesizlik önemli bir sorundur. Bu suyun % 35’i çeşitli amaçlara 

yönelik olarak kullanıma sunulmuş, kalan % 65’i ise halen kullanılmamaktadır (DPT, 2007). 

Türkiye’de toplam kullanım suyunun % 40’ı gibi büyük bir bölümü yeraltı suyundan karşılanmaktadır (DSİ, 

1995). DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılı sonuna kadar yapılmış olan hidrojeolojik etütler sonucunda tespit edilmiş 

olan 13.66 km3 yeraltı suyu rezervinin        4.091 km3’ü DSİ, kamu kuruluşları ve sulama kooperatiflerine ait devlet 

eliyle yapılan sulamalarda, 9.047 km3’ü ise içme-kullanma ve sanayi suyu gereksinimleri ile münferit özel 

sulamalarda olmak üzere 13.138 km3’lik bölümünün tahsis işlemi yapılmıştır (DSİ, 2012).  DSİ Genel Müdürlüğünce 

yapılan çalışmalara göre, kaynak olarak çıkan yeraltı suyu hariç Türkiye’de güvenle çıkarılabilir yeraltı suyu miktarı 

yılda 1366 km3/yıldır.  

Ülkemizde yeraltı suları, içme, kullanma ve sanayi suyu gereksinimleri ile sulama amaçlı kullanılmaktadır. 

Gün geçtikçe artan ve gelişme gösteren yeraltı suyu sulamalarını devlet eliyle yapılan sulamalar ve halk sulamaları 

olmak üzere iki gruba ayırmak olasıdır.  

3. YERALTI SULARININ TARIMDA KULLANIMI 

Yüzey ve yeraltı suları farklı yerlerde ve farklı durumlarda birbirleri ile devamlı olarak ilişkilidirler.Birinden bir 

yerde su çekilmesi aynı yerde veya yakınında olan diğerinin miktarını etkiler.Bu nedenle yerüstü ve yeraltı sularının 

etkileşiminin iyi saptanarak tarımsal amaçlı kullanım yönetiminde dikkate alınması zorunludur.  

Yeraltı suyu tablasının altında kalan doygun bölgede boşluklar tamamen suyla doludur.Doygun bölge altta 

kaya tabaka üstte de yeraltı suyu ile sınırlıdır.Doygun bölgedeki suya yeraltı suyu denilmektedir. Bu yeraltı suyunun 

bulunuşu ve miktarı su kaynaklarının geliştirilmesinde ve kullanım yönetiminin planlanmasında büyük önem 

taşımaktadır.   

Dökmen ve Kurtuluş (2008a), Kocaeli’nin Bahçecik yöresinde sondaj kuyularının sulama amaçlı kullanımı 

üzerine yaptıkları çalışmada yörenin jeolojik formasyonun kuyuların verimliliği üzerine önemli ölçüde etkili olduğunu 

saptamışlardır.Kuyuların sulama kuyuları olarak kullanımında rezervuarların hidrolik özellikleri, kalınlıkları ve su 

miktarı önemli belirleyiciler olmuştur. 

Dökmen ve Kurtuluş (2008b), Kocaeli’nin Derince yöresinde yapmış oldukları bir diğer çalışmada ise 

kuyularda yeraltı sularının hareketi ve akış hızını verimlilik yönünden değerlendirmişlerdir.Burada da yeraltı suyunu 

taşıyan en önemli zemin alüvyon zemin olmuştur. İnce daneli ve killi zeminlerde yeraltı suyu olanağı çok zayıf 

bulunmuştur. Yeraltı sularının akışı, aküferin geçirgenliği ve hidrolik eğimin etkisi altında olmaktadır.Kuyulardaki 

suyun hareketi ve akış hızının belirlenmesiyle, yeraltı sularının genel olarak yılda ve günde olabilecek akış hızı 

değişimi belirlenerek kuyuların kullanım verimliliği elde edilebilmektedir. 
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4.YERALTI SULARININ SULAMA AMAÇLI KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Tarım alanlarında, sulama suyu sağlamak amaçlı açılan kuyularda yeraltı sularındaki değişikliği kontrol 

etmek gereklidir. Özellikle kurak mevsimlerde kuyulardan anormal miktarda su çekildiğinde yeraltı dengesi 

bozulacaktır. Bu durum tarım alanlarında çeşitli ve değişken boyutlarda çökmelere yani çukurların oluşumuna yol 

açmaktadır. Alan içerisinde kuyuların fazlalığından kaynaklanan su değişimleri yeraltı suyunun gerilim dengesini 

bozarak kullanımın sürekliliği yönünden son derece olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.    

Aküfer özelliklerinin yeraltı suyu kalitesine etki ettiği bilinen bir gerçektir. Özellikle, aküferlerin bulunduğu 

yerin çevre ve ekolojik koşullarının su kalitesine etkileri olmaktadır (Kuvel ve Dökmen, 2006). Geçirgenliği yüksek bir 

formasyonda bulunan aküferler kirlilikten daha çok etkilenmektedirler. Endüstri ve sanayinin bulunduğu yerlerde 

yeraltı sularının mutlaka kirlilik parametreleri yönünden kimyasal analizleri yapıldıktan sonra tarımsal alanlarda 

sulamada kullanılmalıdır.   

Yerüstü ve yeraltı sularının kirliliği birbirlerini ve bu sularla sulanmış toprakları etkileyebilmektedir.Kirli bir 

yüzey suyunun toprağın derinlerine doğru hareketi yeraltı suyu kalitesini etkileyebilmekte, kirlenmiş yeraltı suyuda 

akarsu ve göllere doğru hareket ederek yerüstü sularını kirletebilmektedir. Evsel atık suların özellikle arıtılmadan 

sulamada kullanıldığı yerlerde kirleticiler toprağa ve yeraltı suyuna geçebilmekte ve sonuçta insan ve hayvan 

sağlığını etkilemektedir.Çevre sorunlarına paralel olarak yüzey sularındaki kirliliğin artışı, yeraltı sularının değerini 

dahada arttıracaktır (Çakmak ve ark., 2008).    

Yeraltı suyu kullanımına yönelik yoğun talebin yanı sıra gerek yağışların azlığı, gerekse sondaj ve yasal 

olmayan uygulamalara bağlı olarak yeraltı suyu seviyeleri aşırı düşmekte ve özellikle sahil aküferleri tuzlu su girişimi 

nedeniyle kirlenerek tuzluluk miktarı artmaktadır. 

Genel olarak denize yakın alüvyon zeminler  yeraltı suyu kuyularının işletimi için çok uygun olmaktadırlar. 

Fakat burada en büyük risk kuyulardan yapılan aşırı çekim sonucunda deniz suyu girişiminin olmasıdır. Deniz suyu 

girişiminden etkilenen kuyuların suları yüksek miktarda tuzlanacağından tarım alanlarının sulanmasında 

kullanıldığında tuzluluk zararlanmaları ortaya çıkacaktır. Bu nedenle özellikle deniz suyu girişim riskinin yüksek 

olduğu sahil şeridinde 1 km ile 3 km arasında değişen mesafelerde yeraltı suyu kuyularının işletilmesinden 

kaçınılmalıdır.Bu alanlarda yer alan kuyuların kullanımında sulamadan önce düzenli aralıklarla tuzluluk analizleri 

yapılarak yeraltı suyunun tuz miktarı sürekli kontrol altında tutulmalıdır. 

5. SONUÇ 

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır. Sulama yönetimi ise; tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun kullanımını sağlayan 

bir organizasyon olarak tanımlanabilmektedir. Bu organizasyon içerisine sulama planlaması çalışmaları, su dağıtım 

programlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi dahil edilebilir. Buna göre;  

167 sayılı “Yeraltı suları Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca açılacak kuyuların adetleri, yerleri, derinlik ve 

diğer özellikleri ile çekilecek su miktarı DSİ’ce belirlenir.Yeraltı suları işletme alanları içinde ve dışında yeraltı suyu 

aranması ve kullanılması aynı kanunun 8. maddesi uyarınca DSİ tarafından verilecek izne bağlıdır. 

Yeraltı su kaynakları çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması özelliği ile bir ülkede 

en az kullanılması gereken kaynaklardır.Bu nedenle yeraltı suyu potansiyelini eksiltmemek ulusal politika haline 

getirilmelidir. 

Yeraltı su kaynaklarının tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 

için: 

 Kuyulardan aşırı su çekilmemeli yani güvenli çekim sınırı aşılmamalı 

 Kuyu sularının etkin kullanımı sağlanmalı 

 Yeraltı su kalitesi izlenmeli ve korunmalı 

 Yeraltı su kaynaklarının korunmasından sorumlu kuruluşlar güçlendirilmeli 

 Yeraltı ve yerüstü su kaynakları birlikte değerlendirilerek bir bütün olarak korunmalı 

 İzinsiz kuyu açılması önlenmeli ve açılmış olanlar tespit edilerek kullanıma kapatılmalıdır 

 Denize yakın sahil kesimlerinde açılmış olan kuyularda su çekimine ayrıca özen gösterilmeli ve tuzlu su 

(deniz suyu) girişimine olanak verilmemelidir 

 Bilimsel verilere dayanarak yeraltı su kaynaklarının planlı kullanımı sağlanmalıdır 

 Yeraltı su kaynaklarında ve kuyularda potansiyel verim için düzenli izleme ağı oluşturulmalıdır  

 Yeraltı su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde ulusal devlet politikasından ödün verilmeyerek var olan 

politikaların geliştirilmesine çalışılmalıdır 
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PLASTİK SERALARDA İLKBAHAR HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA ZAMANININ 

PLANLANMASI 

Ülviye ÇEBİ1    Recep ÇAKIR2  Süreyya ALTINTAŞ3 

Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR4 

ÖZET 

Araştırma, 2009-2012 yıllar arasında Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisine 

kurulan yay çatılı ısıtılmayan plastik serada yürütülmüştür. Yapılan uygulamaların yetiştirilen bitkilerin gelişmesi ve verimi üzerine etkileri ile su 

verim ilişkileri ve su kullanım randımanları tespit edilmiştir. Çalışma konuları olarak, iki farklı sulama aralığı, D1: 2 gün ara ile sulama D2: 4 gün ara 

ile sulama ve A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen yığışımlı buharlaşma miktarının dört farklı katsayısı Class A-pan Ep x 0.75( I1), 1.0 (I2), 

1.25 (I3) ve 1.50 (I4) ele alınmıştır. İlkbahar döneminde yetiştirilen hıyar bitkisine konular bazında 162-298 mm sulama suyu uygulanmıştır ve bitki 

su tüketimi değerleri 218-357 mm olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bitkinin üç yıllık ortalama yetişme dönemi 86 gündür. Verimler uygulanan 

sulama suyuna paralel olarak artış göstermiştir ve üç yıllık ortalama verimler 9070 ile 12823 kg/da arasında elde edilmiştir. Araştırma sonuçları 

sera koşullarında ilkbahar hıyar yetiştiriciliğinde yüksek ve kaliteli verim elde etmek için buharlaşma kabı katsayısının 1.5, sulama aralığının da 2 

veya 4 gün olarak alınması gerektiğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: sera, hıyar, damla sulama, su-verim ilişkileri  

IRRIGATION SCHEDULING FOR CUCUMBER GROWN IN UNHEATED GREENHOUSES 

SPRING CULTIVATION 

ABSTRACT 

The research was carried out during the period of 2009-2012  in the unheated plastic greenhouse on the fields of Atatürk Soil Water 

and Meteorology Research Institute in Kırklareli. The aim of the investigation was to determine the effect of different irrigation programmes on 

plant development and yield. Crop-water relationships and water use efficiencies were investigated also. Two irrigation intervals (2 and 4 days) 

and four Class A Pan evaporation coefficients (0.75, 1.0, 1.25  ve 1.50) were applied as main and sub treatments of the study. The average 

irrigation water amounts applied to various treatments of the cucumber plant grown as a first crop was determined to vary in the ranges of 162-

298 mm, while seasonal water consumption values of the experimental plots were in the ranges of 218 and 357 mm. The average growing period 

length of the mentioned crop was calculated as  86 days. As a result of the study it was estimated that the yield of first cucumber crop grown 

under conditions of unheated greenhouse increases with increasing irrigation water levels, and the 3-year averages varied in the ranges of 9070-

12833 kg per da. Evaluating the results of the study, it was concluded that highest yields of cucumber crop of high quality could be obtainable 

under irrigation with irrigation water amounts equal to A Pan evaporation adjusted with coefficients of  1.5, applied at 2 or 4 days intervals. 

Keywords: greenhouse, cucumber, drip irrigation, water-yieldrelations  

1.GİRİŞ 

Birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların yoğun şekilde değerlendirilmesine olanak 

veren örtü altı yetiştiriciliği, aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir iş gücü kullanımı sağlaması nedeniyle de 

ülkemizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline gelmiştir. 

Trakya Bölgesinde tarım yapılan arazilerin yaklaşık %95’inde yaygın olarak buğday, ayçiçeği, çeltik ve şeker 

pancarı yetiştirilmekte ve bağcılık yapılmaktadır (Gaytancıoğlu ve ark, 2001).  Ancak son yıllarda bu ürünlerden 

dekara elde edilen net gelirlerin oldukça düşük olması nedeniyle, seracılık bölgede alternatif bir gelir kaynağı olarak 

görülmeye başlanmıştır. 

Trakya bölgesinin iklim ve toprak yapısı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yeterli olması bölgede seracılık 

için uygun koşulları oluşturmaktadır. Bölgenin İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezine yakınlığı yetiştirilebilecek 

sebzelerin pazarlanmasını da kolaylaştırmaktadır (Çinkılıç ve Ark., 2002).  

Üretim yapılan seralarda genellikle seraların tamamına yakın bir bölümü damla sulama sistemlerinden 

yararlanmaktadır. 

                                                           
 

1 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Kırklareli, ulviyecebi@yahoo.com 

2 ÇÖMÜ Lapseki Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale 

3 NKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 

4 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Kırklareli  
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Bölgenin toprak yapısının çok elverişli olmasına rağmen, Ege ve Akdeniz bölgelerine göre sonbahar ve kış 

aylarında sıcaklık ve ışık miktarının daha düşük düzeyde olması nedeniyle, genellikle kışın soğuğa dayanıklı 

sebzelerden salata ve marul, ilkbahar ve yaz döneminde ise seraların % 94.6'sında hıyar ve % 3’ünde de domates 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bazı seralarda ise fasulye, biber ve patlıcan sebze türleri de yetiştirilmektedir (Çinkılıç ve 

ark., 2002). 

Bölgemizde nispeten yeni bir tarımsal uğraş alanı olan seracılığın hızlı bir şekilde yaygınlaşması, tek ürün 

yetiştiriciliği yerine, yoğun bir üretim biçimi benimsenmesi, yoğun üretim koşullarında yapılan örtü altı yetiştiriciliğinin 

olmazsa olmazı olan sulama uygulamalarının, bitkiler bazında programlanmasının büyük önem taşıdığı gibi, açık 

üretime yönelik sulama işletmeciliği ile zamansal olarak çakışmadığından yöresel bazda veya  işletme bazında 

gereksinim duyulan sulama suyunun miktarının belirlenmesi ve kullanımın planlanmasını gerekliliği ön plana 

çıkmıştır. Çalışmamız belirtilen gereksinimlerin karşılanması amacı ile Enstitümüzde 2008-2012 yılları arasında yay 

çatılı ısıtılmasız plastik serada yürütülmüştür. 

Denemede, iki farklı sulama aralığı (ana konular) ve A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen yığışımlı 

buharlaşma miktarının dört farklı katsayısı (alt konular) ele alınmıştır. Ana Konular: A1: 2 gün ara ile sulama A2: 4 gün 

ara ile sulama, Alt Konular ise Class A-pan Ep x 0.75( K1), 1.0 (K2), 1.25 (K3) ve 1.50 (K4) olarak çalışma 

yürütülmüştür. 

Araştırma esnasında, yapılan uygulamaların yetiştirilen bitkilerin gelişmesi ve verimi üzerine etkileri 

gözlenmiştir. Bunlara ek olarak, birinci ürün hıyar bitkisinin su verim ilişkileri ve su kullanım randımanları tespit 

edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Araştırma, Marmara Bölgesinin kuzey kısmında yer alan Kırklareli İlinin 4 km batısında bulunan Atatürk 

Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu arazisine kurulan 8 metre genişliğinde, 76 metre 

uzunluğunda (608 m2) ve 2,5 metre yüksekliğinde yay çatılı plastik serada yürütülmüştür.  

İlin uzun yıllar iklim verilerine göre yıllık ortalama yağış 589.6 mm olarak belirlenmiştir. En çok yağış alan 

aylar aralık (76,1 mm) ve ocak (83,3 mm), en az yağış alan aylar da temmuz (21,7 mm) ve ağustos (24,6 mm) 

aylarıdır.   

Kırklareli ovasında yıllık ortalama sıcaklık 13,0 oC olup saptanan maksimum ve minimum sıcaklar +41,6 ile –

15,8 oC’dir. En sıcak aylar haziran (23,3 oC) ve temmuz (22,6 oC), en soğuk aylar da ocak (2,6 oC) ve şubat (3,9 oC) 

aylarıdır. 

Ortalama nispi nem %70, yıllık buharlaşma 1099,2 mm ve rüzgar hızı da 2,3 m/s olarak tespit edilmiştir.    

Kırklareli ilinde xeric-ustic nem rejimi, mesic sıcaklık rejimi ve Marmara (Akdeniz- Karadeniz) geçiş tipi yağış 

rejimi hakimdir (Dinç ve ark., 1995). 

Araştırmanın yürütüldüğü serada, 0-30, 30-60 ve 60-90 cm'lik toprak katmanlarından bozulmuş ve 

bozulmamış toprak örnekleri alınarak  bünye sınıfı, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, pH, EC, OM gibi 

toprağın fiziksel ve kimyasal bazı özellikleri belirlenmiştir (Çizelge1). 

Çizelge 1. Araştırma Yeri Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Fiziksel Özellikler 

 Derinlik Hacim Ağırlığı gr/cm3 Bünye Sınıfı TK 

(Pw) 

SN 

(Pw) % Kil % Silt %Kum 

0-30 1,46 16,31 32,62 51,07 16,54 7,36 

30-60 1,49 14,19 18,24 67,57 14,43 7,26 

60-90 1,49 26,53 26,53 46,94 20,52 9,93 

Kimyasal Özellikler 

 pH EC 

ds/m 

OM 

% 

P2O5 

kg/da 

K2O 

kg/da 

0-30 7,42     0,590  1,35 8,93 50,5 

Denemede hıyar çeşidi olarak Maraton F1 kullanılmıştır. Çeşit, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, çekirdeksiz 

meyve oluşumu, meyve tutum yüzdesi, erkencilik ve meyve kalitesi bakımından üstün olmakla birlikte bölgede 

tüketici tarafından çok tercih edilen bir çeşittir. 

Deneme, bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 yenilemeli olarak yürütülmüştür. Dikimlerin 

yapıldığı parseller  4,8m x 2,4m=11,52 m2 boyutlarında olup hasat 3,2m x 1,6m=5,12m2'lik alanda yapılmıştır. Bitkiler 

0,8x0,40 m dikim aralığında, her parselde 49 adet bitki olacak şekilde dikilmiştir.  
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Denemede, iki farklı sulama aralığı ve A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen yığışımlı buharlaşma 

miktarının dört farklı katsayısı ele alınmıştır.  

Sulama aralığına ilişkin konular; 

D1: 2 gün sulama aralığı 

D2: 4 gün sulama aralığı 

Konulara uygulanacak sulama suyu miktarı; 

I1=0,75xEpan 

I2=1,00 xEpan 

 I3=1,25 xEpan 

 I4=1,50 xEpan biçiminde oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1. Deneme Alanına Ait Kroki (Ölçeksiz) 

Sulama suyu hesabı Kanber ve Güngör (1986)’de belirtilen esaslar göz önüne alınıp, açık su yüzeyi 

buharlaşması kullanılarak tespit edilmiştir. 
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  = A x Epan x kpc x P 

I= Sulama suyu miktarı (lt), A= Parsel alanı (m2), Epan= Buharlaşma kabında buharlaşan su miktarı (mm), kpc = 

Bitki-pan katsayısı (denemede alt konu olarak verilen k katsayıları), P = Islatılan alan yüzdesi (%) (denemede örtü 

yüzdesi 1 olarak alınmıştır). 

Bitkilerin tutmasının sağlanması için dikimi takip eden hafta içinde kısa süreli günlük ve eşit sulamalar 

uygulanmıştır. Söz konusu sulamalarda toprak rutubeti gravimetrik olarak takip edilmiş ve 0-30 cm toprak derinliği 

tarla kapasitesi seviyesine getirilmiştir. Bunu takip eden süreçte de konu ve alt konuların gerektirdiği programlar 

uygulanmaya başlanmıştır. Hıyar bitkisinde uygulanan sulamalara son hasat işleminin yapılma tarihinden takriben bir 

hafta önce son verilmiştir. 

Çizelge 2. Denemede Yapılan Seraya Dikim, Hasat, Sulama ve Gübreleme Tarihleri 

Deneme 

Yılı 

Seraya 

Dikim 

İlk Sulama Son Sulama İlk Gübreleme Son 

Gübreleme 

İlk Hasat Son Hasat 

2009 27 Nisan 08 Mayıs 11 Temmuz 20 mayıs 05 Temmuz 25 Mayıs 17 temmuz 

2010 14 Nisan 26 Nisan 01 Temmuz 26 Nisan 28 Haziran 24 Mayıs 07 Temmuz 

2011 08 Nisan 22 Nisan 06 Temmuz 07 Mayıs 01 Temmuz 23 Mayıs 13 Temmuz 

Araştırma esnasında yetiştirilen bitkilerin verimi Yurtsever (1984)' in belirttiği esaslara göre istatistik 

analizine tabi tutulmuş ve değerlendirilmiştir. Bunlara ek yetiştirilen ürün için regresyon uygulanarak su verim ilişkileri 

belirlenmiş, su kullanım randımanları tespit edilmiştir.  

Dikimden itibaren topraktaki nem değişimini belirlemek amacıyla 0-30, 30-60 ve 60-90 cm toprak 

derinliklerinden ayda bir gravimetrik yöntem ile toprak örnekleri alınarak nem kapsamları belirlenmiştir. 

Aşağıda verilen su bütçesi eşitliği ile aylık veya mevsimlik ET değerleri tespit edilmiştir (Beyce ve 

Madanoğlu, 1972). 

W= P+I+Rq –ETc ,  eşitlikte 

W- İzlenen toprak derinliğinde rutubet değişimi, mm (Dikim öncesi ile hasat tarihi nem düzeyleri 

arasındaki fark) 

P- Yağış, mm 

I--Sulama ile torağa eklenen su miktarı, mm 

R-Yüzey akış, mm 

q- Derine süzülme (-) veya kapilar yükselme (+) 

ETc – Evapotranspirasyon  

Denemede ele alınan farklı sulama aralığı ve düzeylerinin karşılaştırılması yapılırken Su Kullanım Randımanı 

(TWUE) ölçütünden de yararlanılmıştır (Kanber, 1999).  

TWUE = Ey/ET 

Eşitlikte; Ey= Ekonomik Verim (Birim alandan elde edilen verimi), ET = Bitki su tüketimi (mm) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Denemenin ilk yılı olan 2009 yılında birinci ürün hıyar bitkisinde toplamda 189 mm buharlaşma meydana 

gelmiştir. Söz konusu buharlaşma miktarına karşın I1 konusuna 152 mm, I2 konusuna 191mm, I3 konusuna 230 mm 

ve I4 konusuna 269 mm sulama suyu uygulanmıştır. İki gün arayla sulanan konularda 22 kez, dört gün arayla sulanan 

konularda ise toplam 13 kez sulama uygulaması yapılmıştır. 

Takip eden 2010 yılında birinci ürün hıyar bitkisinde toplamda 187 mm buharlaşma meydana gelmiştir. 

Deneme konularına uygulanan sulama miktarları da sırasıyla, I1 konusuna 166 mm, I2 konusuna 213 mm, I3 konusuna 

260 mm ve I4 konusuna 307 mm olarak uygulanmıştır. Denemenin birinci yılına benzer şekilde, iki gün arayla yapılan 

sulamalarda 23 kez, dört gün arayla yapılan sulamalarda toplamda 14 kez uygulama yapılmıştır. 

Denemenin son yılı olan 2011 yılında da, birinci ürün hıyar bitkisin bitkisinin gelişme dönemi içersinde 

toplamda 200 mm buharlaşma meydana gelmiş ve konulu sulama uygulamaları ile I1, I2, I3 ve  I4 konularına sırası ile  

168 mm, 218 mm,  268 mm ve 318 mm sulama suyu uygulanmıştır. İki gün arayla sulama uygulaması yapılan 

konularda toplam 26 kez, dört gün arayla sulama uygulaması içeren konularda ise toplam 16 kez sulama uygulaması  

yapılmıştır. 
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Araştırmadan elde edilen bulguların irdelenmesinde, bitki su tüketim değerlerinin uygulanan sulama 

suyuna paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Üç yıllık ortalama değerler incelendiğinde, en düşük su tüketimi 218 mm 

ile D2I1 konusunda,  en yüksek su tüketimi de 357 mm ile D1I4 konusunda olduğu ortaya çıkmıştır. Tüzel ve ark. 

(1995) Ege koşullarında yürüttükleri benzer bir çalışmada ilkbahar hıyar bitkisinin su tüketimlerine 208 ile 283 mm, 

sonbahar hıyar bitkisinin su tüketimlerini de 190 ile 246 mm olarak tespit etmişlerdir. Chartzoulakis ve Drosos (1995) 

hıyar bitkisinin sadece 3.5 aylık bir gelişme dönemi için 290 mm sulama suyuna gereksinim duyduğunu rapor 

edilmektedir. Ayrıca uygulanan sulama suyu miktarlarının 1.1xEpan’ değerine kadar arttırılması gerektiği 

vurgulamışlardır. Eylen ve ark. (1995) tek ürün hıyar yetiştiriciliğinde 197 günlük yetişme döneminde, buharlaşma 

miktarına bağlı olarak 63-65 kez sulama yaparak toplamda 393.8-444.5 m3/da arasında sulama suyu 

uygulamışlardır. İtaya'da yürütülen bir başka çalışmada, en yüksek salatalık verimleri ile en fazla meyve sayısı ve 

ortalama meyve ağırlığı değerleri, Class A buharlaşma kabından uzaklaşan suyun 1.5 katının esas alındığı sulama 

programlarından elde edilmiş ve belirtilen koşullarda yapılan hıyar üretimi için hektar bazında 3 600-4 200 m3 

arasında sulama suyu kaynağının sağlanması gerektiği ortaya koymuştur (Mannini 1988).   

Çizelge 3. Sera Koşullarında İlkbahar Hıyar Yetiştiriciliğinde Uygulanan Su Miktarı (I mm), Bitki Su Tüketimi (ET, mm), Verim  (kg/da), Su Kullanım 

Randımanı (TWUE, kg/da/mm) 

Uygulamalar I ET Verim TWUE 

2009 Yılı 

D1I1 152 206 9455e 45,93 

D1I2 191 247 10867d 44,07 

D1I3 230 288 11471c 39,86 

D1I4 269 340 12682a 37,26 

D2I1 152 206 8887f 43,20 

D2I2 191 247 9775e 39,50 

D2I3 230 276 11176cd 40,55 

D2I4 269 306 12100b 39,53 

2010 Yılı 

D1I1 166 199 8322e 41,76 

D1I2 213 250 9608d 38,49 

D1I3 260 286 11257cb 39,38 

D1I4 307 327 12053a 36,88 

D2I1 165 196 8610e 43,97 

D2I2 211 244 10775c 44,25 

D2I3 257 280 10827c 38,66 

D2I4 304 331 11931ab 36,08 

2011 Yılı 

D1I1 168 251 9433d 37,56 

D1I2 218 293 11734c 39,99 

D1I3 268 335 12630b 37,65 

D1I4 318 405 13733a 33,93 

D2I1 168 253 9765d 38,65 

D2I2 218 301 11588c 38,52 

D2I3 268 342 12304b 35,97 

D2I4 318 406 13925a 34,32 

Araştırmadan elde edilen üç yıllık verim değerlerinin irdelenmesinde, 2009 yılında birinci ürün hıyar 

bitkisinde en yüksek verim 12682 kg/da ile D1I4 konusundan, en düşük verim 8887 kg/da ise D2I1 konusundan elde 

edildiği görülmektedir. Denemenin ikinci yılı olan 2010 yılında da ilk ürün hıyar bitkisinde en yüksek verim 2009 

yılında olduğu gibi D1I4 konusundan (12053 kg/da) elde edilirken en düşük verim 8322 kg/da ile D1I1 konusundan 

alınmıştır.   

Araştırmanın son yılı olan 2011 yılında ise birinci ürün hıyar bitkisinde diğer yıllardan farklı olarak en yüksek 

verim 13925 kg/da, 4 gün arayla sulama uygulaması içeren D2I4 konusunda olurken en düşük verim 9433 kg/da ile 

D1I1 konusundan elde edilmiştir.  

İstatistiki açıdan yapılan verim değerlendirmelerinde;  

2009 yılında birinci ürün hıyar bitkisinde, sulama gün aralıkları (D) ve sulama katsayıları (I) arasında %1 hata 

seviyesinde fark belirlenmiştir.  

2010 yılında birinci üründe sulama gün aralıkları (D) arasında istatistiki anlamda fark belirlenememiştir. 

Sulama katsayıları (I) arasında %99 güvenle fark belirlenirken, gün aralığı ve sulama katsayıları birlikte 

değerlendirildiğinde de (DxI) %1 hata seviyesinde farklılaşma ortaya çıkmıştır. 

Son yıl değerlerine baktığımızda da birinci üründe sulama gün aralıkları (D) arasında yine fark 

belirlenemezken sulama katsayıları (I) arasında %99 güvenle fark belirlenmiştir. 
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Yapılan üç yıllık toplu değerlendirmelere göre 1. ürün hıyar bitkisinde ana konular(D) arasında fark 

belirlenemezken, sulama katsayıları arasında %99 güvenle fark belirlenmiş ve öne çıkan konu A-sınıfı buharlaşma 

kabından buharlaşan miktarın 1,5 katı ile çarpılan I4 konusu (Kpc 4=1,50) olmuştur .   

 

Şekil 2. Farklı Su Uygulama Konularında Hıyar Bitkisinin Üç Yıllık Ortalama Verim Değişimi (Hata çubukları P<0,01).  

Araştırmadan elde edilen bulgulara benzer şekilde, Mannini (1988) de Class A buharlaşma kabından 

uzaklaşan suyun 1.5 katının esas alındığı sulama programlarından en yüksek verimi elde etmiştir. Tüzel ve ark. (1995) 

ise ilkbahar hıyar yetiştiriciliğinde 10.67 ile 13.30 kg/m2, sonbahar yetiştiriciliğinde de 8.14 ile 9.23 kg/m2 sınırları 

içerisinde verim elde etmişlerdir. Doğan (1995) tek ürün hıyar yetiştiricilinde, kp = 1.2’in uygulanması ile yapılan 

sulamalardan 18 236 ile 18 791 kg/da ürün elde etmiştir. 

Üç yıl süren denemeden elde edilen evapotranspirasyon değerleri ile hıyar verim değerleri Yurtsever 

(1984)'de belirtilen hususlardan yararlanılarak regresyon analizine tabii tutulmuş, yıllık ve üç yıllık ET-Verim ilişkileri 

belirlenmiştir. Belirtilen ilişkiler Çizelge 4'te verilmiştir. Çizelgelerdeki değerlerden de görüldüğü gibi tüm araştırma 

yıllarında bitkinin mevsimlik su tüketimi ve verim değerleri arasında güven seviyesi %99 olan ilişki mevcuttur.   

Çizelge 4. I. Ürün Hıyar Bitkisi Mevsimlik ET-Verim İlişkilerini Tanımlayan Regresyon Eşitlikleri  

Araştırma Yılı Regresyon İlişkisi Bağdaşım Katsayısı R F P 

2009 Y=27,10ET+3635 0,92 83,89 0,000** 

2010 Y=26,45ET+3440 0,90 62,28 0,000** 

2011 Y=26,38ET+3359 0,93 90,03 0,000** 

2009-2011 Y=26,92ET+3394 0,98 294,3 0,000** 

 

 

Şekil 2.  Hıyar Bitkisi Mevsimlik ET-Verim İlişkisi 
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4. SONUÇ  

Trakya koşullarında ısıtmasız plastik seralarda yapılan yoğun üretimde, ilkbahar hıyar yetiştiriciliğinde en 

yüksek verim elde etmek için sulama düzeyi olarak A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen yığışımlı 

buharlaşma miktarının 1.50 katının ve uygulayıcının tercihine göre iki veya dört gün arayla uygulanması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 
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DAMLA SULAMA SİSTEMİ İLE PAMUĞUN SU VERİM İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mehmet GÜNDÜZ1  Nil KORKMAZ2 

ÖZET 

Bu araştırma, pamuğun su verim ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 2002-2003 yıllarında Nazilli 84 çeşidiyle Menemen Ovasında 

yürütülmüştür. Araştırmada damla sulama sistemi kullanılmış ve sulamalar 7 gün arayla A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşmaya dayalı 

olarak yapılmıştır. Damla sulamada lateraller her sıraya bir lateral ve iki sıraya bir lateral olacak şekilde yerleştirilmiştir. Konulara, buharlaşmanın 

%100, 75, 50, 25’i sulama suyu olarak uygulanmış ve ayrıca susuz konu incelenmiştir. Her sıraya bir lateralin döşendiği konudan daha yüksek 

verim alınmasına rağmen yapılan istatistiki analizde lateral sayısının verime etkisi önemsiz bulunmuştur. Sulama suyu miktarının kütlü pamuk 

verimleri üzerine etkisi her iki yılda da 0,01 hata seviyesinde olmuştur. En yüksek verimler buharlaşmanın %75’inin sulama suyu olarak uygulandığı 

konudan elde edilmiştir. Bu konudan 2002 ve 2003 yıllarında elde edilen ortalama kütlü pamuk verimi sırasıyla     502-515 kg/da, uygulanan 

sulama suyu 298-302 mm, su tüketimi ise 434-403 mm olmuştur. Oransal su tüketimi eksilişi ile oransal verim azalışı arasındaki ilişkiyi gösteren 

mevsimlik verim tepki etmeni (ky) 0,82  olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Damla sulama, pamuk, su tüketimi, verim  

ABSTRACT 

DETERMINATION OF WATER-YIELD RELATIONSHIPS OF COTTON BY DRIP 

IRRIGATION SYSTEM  

This research carried out to determine the relationship between water-yield of cotton variety ‘Nazilli-84’ in the year of 2002-2003 in 

Menemen Plain. In this research drip irrigation system was used, irrigations was conducted seven days intervals according to evaporation 

measured from class A evaporation pan. Drip irrigation lateral placements were conducted under one lateral each rows and one lateral two rows. 

100, 75, 50 and 25 percentage of the 7 daily total evaporation was applied as irrigation water to each treatment, as well as control treatment has 

been applied. According to statistical analyses, higher yield has been obtained from the treatments under one lateral for  every rows, although the 

effect of the number of lateral to the cotton yield was insignificant. The effect of the amount of irrigation water on lint+seed cotton yields was 

determined at the level of significance 0.01 in both years. The highest cotton yields were obtained from the treatment which is based on 75 

percentage of evaporation. Average lint+seed cotton yield obtained in the years of 2002 and 2003 from the treatment mentioned were 502 and 

515 kg/da, the amount of water applied were 298 and 302 mm, and the water consumption were 434 and 403 mm. Seasonal response factor, 

which shows the relationship between the decrease of proportional water consumption and decrease of relative yield was calculated as (ky) 0,82. 

Key words: Cotton, drip irrigation, yield, water consumption 

1.GİRİŞ  

Günümüzde ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, nüfus artışının paralelinde tarımsal ürünlere 

talebin artışı ve buna bağlı olarak su ihtiyacının fazlalaşmasıdır. Şehir ve sanayi sektörü için içme ve kullanma su 

talebi arttıkça tarımsal amaçla kullanılan su kaynakları da azalmaktadır. Bu durumda daha yüksek üretim için su ve 

arazi kullanım etkinliğini arttırmak gerekmektedir. Bunu başarmak için sulama yöntemi, su ve toprak kaynaklarının 

optimum kullanımına yönelmek durumundadır. Kaynakları etkin kullanmanın yolu mevcut kullanımı bilmek ve 

darboğazları ortaya koyup çözüm üretmekle mümkündür. Bu nedenle tarımsal üretimde çok önemli bir girdi olan 

sulama suyundan optimum faydayı sağlayacak yöntemleri kullanmak gereği ortaya çıkmaktadır. Sulama suyundan 

optimum fayda sağlamanın çeşitli yolları vardır. Bunlar genellikle sulama suyunu kontrollü bir şekilde kullandıran 

yöntem ve sistemlerdir. Ancak bu yöntem ve sistemler su kaybını veya su tüketimini azaltırken verimde önemli 

ölçüde düşüşe neden olmamalıdır. Günümüzde bu koşulu sağlayan yöntemlerden birinin de damla sulama yöntemi 

olduğu bilinmektedir. Bu yöntemle, su bitki kök bölgesine verilerek buharlaşma ve derine sızma kayıplarının 

minimum olması sağlanmakta, ayrıca kök bölgesinde düşük nem tansiyonu oluştuğundan bitki daha az strese 

girmektedir. Damla sulamada uygulanan su miktarı kontrollü olduğundan yüzey akışı ve kayıplar olmamakta, su 

tasarrufu ve randımanı artmakta, uygulanan birim suya karşılık elde edilen ürün verimi yükselmektedir. Pamuk 

sulaması konusunda Türkiye ve diğer ülkelerde bazı araştırmalar yapılmıştır. Yalçuk ve Özkara (1984), tanık konuya 

verilecek sulama suyundan (elverişli nem %30’a düşünce 0-90 cm toprak katmanının tarla kapasitesine getirilmesi) 

%40 oranına kadar yapılacak kısıntı durumunda verimde azalma olmadığını ve sulama suyu miktarının çırçır 
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randımanını azaltıcı yönde etkilemesine karşın, lif mukavemeti üzerine etkili olmadığını belirtmiştir. Sulama suyu 

miktarı arttıkça Nazilli-84 pamuk çeşidinin erkenciliği olumsuz yönde, lif uzunluğu olumlu yönde etkilenmiştir 

(Özkara ve Şahin, 1993). Yavuz (1993), Çukurova’da farklı sulama yöntemlerinin pamukta verim ve su kullanımına 

etkisi üzerine yaptığı çalışmada, göllendirmeli ve ardışık göllendirmeli karık işletim biçimlerini test etmiştir. Sezgin ve 

ark., (2002) Büyük Menderes Ovasında damla sulama ile 4 ve 8 gün arayla farklı buharlaşma katsayılarının 

uygulandığı sulama programlarının pamuk verimi üzerine etkili olduğunu saptamışlardır. Menemen Ovasında ise 

pamuğa ilk su temmuzun birinci yarısında, son su ağustos sonunda olacak şekilde yaklaşık 17 gün arayla 4 defa ve 

her sulamada 70 mm sulama suyu uygulanmalıdır (Gündüz ve Korkmaz, 2007). Lomte and Kagde, (2009), referans 

bitki su tüketiminin 1,0-0,8 ve 0,6 katını sulama suyu olarak pamuğa damla sulama ile uyguladıklarında, en yüksek 

verimi 3021 kg/ha ile 0,8 konusundan elde etmişler ve bu konunun su tüketimi 740 mm olmuştur. Rajendran et al., 

(2012), bitki su tüketiminin 1,0-0,8-0,6 ve 0,4 katını damla ve yüzey sulamayla uyguladıklarında, damla sulamadan 

yüzey sulamaya göre daha yüksek pamuk verimi elde edildiğini, su kullanım etkinliğinin %44 daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Menemen Ovasında çizgi kaynaklı ve nokta kaynaklı yağmurlama sistemleriyle sulanan pamukta en 

yüksek verimler topraktaki eksik nemin %75’inin sulama suyu olarak uygulandığı konudan elde edilmiştir (Gündüz ve 

ark., 2012a ve 2012b). Bu çalışma, damla sulama yöntemi ile pamuk bitkisinin su verim ilişkilerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, Menemen Ovasında bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde 2002-

2003 yıllarında yürütülmüştür.  

Aluviyal araziler ile koluviyal dağ eteklerini kapsayan Menemen Ovası’nı doğu ve kuzeyden dik eğimli 

tepeler kuşatmaktadır. Gediz aluviyal tabanı 0-6 m, yan aluviyaller ise 6-30 m yükseltide olup çevre dağlarının 

yüksekliği ise 1100 m’ye yaklaşmaktadır. Ovada 5 toprak birliği içinde 16 toprak serisi bulunmaktadır (Topraksu, 

1971). 

Menemen Ovasında Akdeniz iklimi hakim olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Uzun yıllar 

ortalama iklim verilerine göre; toplam yıllık yağış 532,7 mm, ortalama sıcaklık 16,9 oC olup, en sıcak ay ortalaması 

27,0 oC ile temmuz ve en soğuk ay ortalaması 7,8 oC ile ocak ayıdır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi araştırmanın 

yürütüldüğü 2002-2003 yıllarında sırasıyla ortalama sıcaklık 16,8-16,5 oC, yıllık toplam yağış 628,2-560,8 mm ve 

ortalama nispi nem %69,5-57,3 olarak ölçülmüştür (MTSKAE, 2006). 

Çizelge 1. Menemen İlçesi 2002 ve 2003 yılları ile uzun yıllar iklim verileri 

Aylar 

Ortalama sıcaklık (oC) Yağış (mm) Buharlaşma (mm) Nispi nem (%) 

2002 2003 
Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 
2002 2003 

Uzun 

yıllar 

Ocak 6,0 10,9 7,8 45,2 76,6 90,3 36,9 82,5 44,8 76,4 82,0 65,1 

Şubat 11,3 4,6 8,7 13,8 105,5 70,8 102,1 45,5 50,0 72,8 76,5 62,3 

Mart 12,3 8,3 10,9 70,5 15,2 62,6 108,1 78,9 78,4 73,8 64,7 61,0 

Nisan 14,3 12,7 15,0 68,4 74,3 42,5 134,2 91,4 111,4 75,5 76,3 58,2 

Mayıs 19,6 21,2 20,0 2,6 4,9 25,4 199,0 180,2 171,2 60,0 65,3 54,7 

Haziran 25,2 26,3 24,6 0,0 0,0 5,6 235,5 220,1 224,6 52,3 48,3 48,1 

Temmuz 27,1 26,8 27,0 3,5 0,0 2,7 259,3 250,1 266,5 62,2 52,4 46,4 

Ağustos 26,0 27,2 26,2 0,0 0,0 3,1 246,1 248,6 233,1 64,7 55,0 48,3 

Eylül 21,5 21,7 22,2 109,2 16,6 11,8 154,7 163,6 164,4 75,7 66,4 54,2 

Ekim 18,6 17,6 17,3 0,0 26,6 30,8 151,7 147,6 103,1 61,0 77,1 59,4 

Kasım 12,3 13,2 13,0 176,6 134,5 78,4 100,3 118,2 58,7 78,4 82,5 63,5 

Aralık 7,1 7,1 9,6 138,4 106,6 108,7 42,7 66,8 44,9 81,3 78,5 66,6 

Yıllık 16,8 16,5 16,9 628,2 560,8 532,7 1815,5 1693,5 1551,1 69,5 68,8 57,3 

Menemen Ovasında polikültür tarım yapılmaktadır. Pamuk, bağ, zeytin ve bunların yanında çok çeşitli 

sebze, meyve ve tarla ürünleri yetiştirilmektedir. İzmir Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 2004 yılında İzmir İlinde 

50278 ha pamuk üretim alanından 162585 ton, Menemen İlçesinde 8200 ha pamuk üretim alanından 28700 ton 

kütlü pamuk elde edilmiştir (İzmir Tarım İl Müdürlüğü, 2007). 

Deneme toprakları tın bünyeli olup bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Araştırmada 

kullanılan sulama suyunun kalitesi (1,01 dS/m) T3A1’dir. 
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Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Toprak 

derinliği 

(cm) 

Bünye 

Tarla 

kapasitesi 

(Pw%) 

Solma 

noktası 

(Pw%) 

Hacim ağırlığı 

(g/cm3) 

EC 

(dS/m) 

CaCO3 

(%) 

Organik 

madde 

(%) 

pH 

0-20 L 24,4 12,2 1,31 0,78 4,1 1,4 7,6 

20-40 L 23,3 11,8 1,37 1,18 4,5 1,3 7,5 

40-60 SiL 25,2 13,2 1,42 1,11 6,4 1,1 7,8 

60-80 L 25,9 13,4 1,30 0,99 6,8 0,9 7,7 

80-100 L 24,5 13,2 1,30 1,08 6,6 0,7 7,6 

Araştırmada Nazilli-84 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 

ve 1984 yılında tescil edilen söz konusu çeşit, Carolina Queen ile 153-F çeşitlerinin melezlenmesi ile elde edilmiştir. 

Nazilli-84 çeşidi; verim potansiyeli yüksek, erkenci, solgunluk hastalığına oldukça dayanıklıdır (Ünal, 1986). 

Araştırmada kullanılan damla sulama sisteminde 3,75 l/s debili basınç düzenleyicili, lateral üzerine geçik 

(on line) damlatıcılar 60 cm arayla dış çapı 20 mm olan PE borulara yerleştirilmiştir. Sulama sisteminin 

projelendirilmesinde toprak bünyesi ve infiltrasyon hızı (8 mm/h) göz önünde bulundurulmuş ve sistem 1,5 atm 

basınçta çalıştırılmıştır.  

Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.  

Denemede ana konular, L1: her sıraya bir lateral, L2: iki sıraya bir lateral döşenmesi; alt konular, Kp1.0: 7 günlük 

toplam buharlaşmanın %100’ünün sulama suyu olarak uygulanması, Kp0.75: Kp1.0 konusuna verilen suyun %75’inin 

sulama suyu olarak uygulanması, Kp0.50: Kp1.0 konusuna verilen suyun %50’inin sulama suyu olarak uygulanması, Kp0.25: 

Kp1.0 konusuna verilen suyun %25’inin sulama suyu olarak uygulanması, Kp0: Susuz olan sulama konularıdır. 

Sulama suyu miktarı Eşitlik 1 ile hesaplanmıştır (Yıldırım ve Madanoğlu, 1985). 

I= A.Epan. Kp. Pc   (1) 

Eşitlikte; I: sulama suyu miktarı (l), A: parsel alanı (m2), Epan: sulama aralığındaki toplam buharlaşma miktarı 

(mm), Kp: pan katsayısı, Pc: örtü yüzdesidir. Buharlaşma değerleri araştırma alanına yerleştirilen A sınıfı buharlaşma 

kabından ölçülmüştür. Sulamalarda bitki gelişimine bağlı olarak örtü yüzdesi ile düzeltme yapılması planlanmış, 

ancak sulama tarihlerinde bitki gelişimi arazi yüzeyini tam olarak örttüğünden dolayı örtü yüzdesi %100 alınmıştır. 

Bitki su tüketimleri 0-100 cm toprak derinliği için aşağıdaki su dengesi eşitliği (Eşitlik 2) ile hesaplanmıştır 

(James, 1988). 

ET= I+P±ΔSW-Dp-Rf   (2) 

Eşitlikte; ET: bitki su tüketimi (mm), I: sulama suyu miktarı (mm), P: yağış (mm), ΔSW: toprak su içeriğindeki 

değişim (mm), Dp: derine sızma (mm) ve Rf: yüzey akış (mm)’dır. Sulamaların damla sulama sistemi ile yapılmasından 

dolayı Rf değeri ve derine sızma tespit edilemediğinden Dp değeri sıfır olarak alınmıştır. 

Deneme alanı topraklarından 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 ve 80-100 cm derinliklerden alınan örneklerde 

tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı ve toprak bünyesi gibi fiziksel analizler ile toprak reaksiyonu, elektriksel 

geçirgenlik, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç gibi kimyasal analizler Tüzüner, (1990) ile Richards, (1954)’de 

verilen metotlarla yapılmıştır. 

Deneme alanı her yıl sonbaharda pulluk ile sürülmüş, ilkbaharda toprak koşulları uygun olduğunda gerekli 

gübreler atıldıktan sonra ikileme aletleri ile toprak işlemesi yapılıp tapan çekilmiştir. Uygulanacak gübre miktarı ocak 

ayında alınan toprak örneklerinde yapılan analizlerle belirlenmiştir. Azotlu (N, %21 amonyum sülfat) ve fosforlu 

gübrenin (P2O5, %43 triple süper fosfat) tamamı ilk toprak işlemesinden önce toprağa verilmiştir. Toprak hazırlığından 

sonra sıra arası 70 cm olacak şekilde mayıs ayında ekim yapılmıştır. Pamuk çıkışlarının tamamlanmasından sonra el 

çapası ve seyreltme, bitki gelişmesine göre çapa makinesi ile ara çapası yapılmıştır. Pamuk kozalarının tamamının 

hasadının yapılabilmesi için üçüncü el hasattan 10 gün önce yaprak döktürücü ilaç kullanılmıştır. Sulamalarda 

araştırma alanında bulunan A sınıfı buharlaşma kabından olan buharlaşma miktarları dikkate alınmıştır. Sulamalara 

temmuz ayı ortasında başlanmış ve 7 gün arayla 7 sulama yapılmıştır. Deneme konularının birikmiş su tüketimleri 

nem azalma yöntemine göre hesaplanmıştır (Beyce ve Madanoğlu, 1978). Pamuk verimi ile ilgili analiz ve ölçme 

sonuçlarının değerlendirilmesinde varyans analizi ve Duncan testi uygulanmıştır (Yurtsever, 1984). 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Sulama Suyu, Su Tüketimi ve Pamuk Verim Değerleri 

Deneme yıllarında konulara uygulanan sulama suyu miktarları ve aylık su tüketimleri Çizelge 3 ve 4’de 

verilmiştir. Susuz konu olan Kp0 konusu hariç konulara 2002 yılında 99-398 mm, 2003 yılında ise 101-403 mm 

sulama suyu uygulanmıştır. Su tüketimleri de uygulanan sulama suyuna bağlı olarak 2002 yılında susuz konuda 220 

mm, L2Kp1.0 konusunda 535 mm arasında değişirken, 2003 yılında ise susuz konuda 172 mm, L2Kp1.0 konusunda 501 

mm arasında değişmiştir.  

Çizelge 3 Sulama tarihleri ve konulara uygulanan sulama suyu miktarları, mm 

Sulamalar 
2002 2003 

Tarih Kp1.0 Kp0.75 Kp0.50 Kp0.25 Tarih Kp1.0 Kp0.75 Kp0.50 Kp0.25 

1 15.07.2002 53 40 27 13 14.07.2003 56 42 28 14 

2 22.07.2002 64 48 32 16 21.07.2003 60 45 30 15 

3 29.07.2002 55 41 27 14 28.07.2003 58 43 29 14 

4 05.08.2002 55 41 27 14 04.08.2003 60 45 30 15 

5 12.08.2002 58 44 29 15 11.08.2003 56 42 28 14 

6 19.08.2002 59 44 29 15 18.08.2003 60 45 30 15 

7 26.08.2002 54 41 27 14 25.08.2003 54 41 27 14 

Toplam 398 298 199 99 Toplam 403 302 201 101 

Çizelge 4 Sulama konularının aylık su tüketimleri, mm 

Yıl Konu 
Aylar 

Toplam 
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

2
0

0
2

 

100% 

L1Kp 1.00 34 45 163 214 78 535 

L2Kp 1.00 34 45 156 215 68 518 

Ort 34 45 159 214 73 526 

75% 

L1Kp 0.75 34 45 125 162 75 441 

L2Kp 0.75 34 45 118 161 69 427 

Ort. 34 45 121 162 72 434 

50% 

L1Kp 0.50 34 45 93 117 59 348 

L2Kp 050 34 45 86 118 53 336 

Ort. 34 45 90 118 56 342 

25% 

L1Kp 0.25 34 45 59 56 67 261 

L2Kp 0.25 34 45 57 55 62 253 

Ort. 34 45 58 55 64 257 

Susuz 34 45 38 33 70 220 

2
0

0
3

 

100% 

L1Kp 1.00 39 48 142 224 48 501 

L2Kp 1.00 39 48 135 221 48 492 

Ort. 39 48 139 223 48 497 

75% 

L1Kp 0.75 39 48 116 156 49 407 

L2Kp 0.75 39 48 109 153 50 399 

Ort. 39 48 112 155 49 403 

50% 

L1Kp 0.50 39 48 78 97 61 324 

L2Kp 050 39 48 72 102 58 319 

Ort. 39 48 75 100 59 322 

25% 

L1Kp 0.25 39 48 51 69 37 244 

L2Kp 0.25 39 48 47 56 49 240 

Ort. 39 48 49 62 43 242 

Susuz 39 48 30 24 31 172 

Araştırmadan elde edilen kütlü pamuk verimleri 2002 yılında 225-517 kg/da, 2003 yılında ise 248-524 

kg/da arasında değişmiştir. En yüksek kütlü pamuk verimleri her iki yılda da 517-524 kg/da ile L1Kp0.75 konusundan 

elde edilmiştir (Çizelge 5).  
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Çizelge 5. Konuların sulama suyu, su tüketimi, kütlü pamuk verimi ve bitki boyu değerleri 

Yıl Konular 
Mevsimlik sulama suyu 

(mm) 

Mevsimlik ET 

(mm) 

Kütlü pamuk verimi 

(kg/da) 

Bitki boyu 

(cm) 

2002 

L1Kp 1.00 398 535 510 128 

L1Kp 0.75 298 441 517 119 

L1Kp 0.50 199 348 451 111 

L1Kp 0.25 99 261 304 95 

L1Kp 0.0 0 220 225 74 

L2Kp 1.00 398 518 492 132 

L2Kp 0.75 298 427 487 124 

L2Kp 050 199 336 422 115 

L2Kp 0.25 99 253 295 102 

L2Kp 0.0 0 220 250 74 

2003 

L1Kp 1.00 403 501 514 130 

L1Kp 0.75 302 407 524 121 

L1Kp 0.50 201 324 456 109 

L1Kp 0.25 101 244 322 93 

L1Kp 0.0 0 172 248 70 

L2Kp 1.00 403 492 509 132 

L2Kp 0.75 302 399 506 113 

L2Kp 050 201 319 442 105 

L2Kp 0.25 101 242 322 91 

L2Kp 0.0 0 172 257 71 

Kütlü pamuk verimlerinin istatistiki analizinde araştırmanın yürütüldüğü her iki yılda da lateral sayıları 

arasında fark çıkmazken sulama seviyeleri arasında 0,01 hata seviyesinde fark bulunmuştur (Çizelge 6).  

Çizelge 6 Kütlü pamuk verimlerinin istatistiki analiz sonuçları 

VK SD 
2002 kütlü verim 2003 kütlü verim Tablo F 

KO F  KO F  0.05 0.01 

Tekrar 2 2048 1,77  2142 2,16  19,00 99,00 

Lateral 1 1166 1,00  235 0,24  18,51 98,50 

Su 4 87353 44,65 ** 83057 54,75 ** 3,01 4,77 

Lateral*Su 4 784 0,40  184 0,12  3,01 4,77 

Hata 16 1956   1517     

Genel 29 13497   12542     

**  : 0.01 hata seviyesi 

Sulama seviyelerinde yapılan Duncan testinde 4 farklı grup oluşmuş ve Kp1.00 ile Kp0.75 sulama konuları her iki 

yılda da I. Gruba girmiştir. Her sıraya ve iki sıra arasına bir lateralin döşendiği konuların Duncan grupları, ortalama 

sulama suyu, su tüketimi ve verim değerleri Çizelge 7 ve 8’de verilmiştir. Lateral sayıları arasında istatistiki fark 

çıkmamasına rağmen her sıraya bir lateral döşendiğinde elde edilen verim, iki sıraya bir lateralin döşendiği konuya 

göre daha yüksek olmuştur. 

Çizelge 7. Ortalama verim değerleri ve Duncan grupları  

Pan katsayısı 
2002 2003 

Verim (kg/da) Duncan grubu Verim (kg/da) Duncan grubu 

Kp 1.00 501 a 511 a 

Kp 0.75 503 a 515 a 

Kp 0.50 437 ab 449 ab 

Kp 0.25 299 bc 322 bc 

Kp 0.0 238 c 253 c 

Çizelge 8. Ortalama sulama suyu, su tüketimi, verim değerleri, 2002-2003  

Pan katsayısı Sulama suyu (mm) Su tüketimi (mm) Verim (kg/da) 

Kp 1.00 400 511 506 

Kp 0.75 300 419 509 

Kp 0.50 200 332 443 

Kp 0.25 100 249 311 

Kp 0.0 0 196 245 
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En fazla kütlü pamuk verimi 7 gün arayla 7 günlük toplam buharlaşmanın %75’inin sulama suyu olarak 

uygulamasından alınmıştır. Bu uygulamada her sulamada ortalama 43 mm su verilmiş ve bu durumda yaklaşık 509 

kg/da kütlü pamuk verimi elde edilmiştir. Bu sulama uygulamasında her sıraya bir lateral döşenmesi durumunda, iki 

bitki sırasına bir lateral döşenmesine göre 23 kg/da daha yüksek verim alınmaktadır. Ancak her sıraya bir lateral 

döşenmesi durumunda, iki bitki sırasına bir lateral döşenmesine göre lateral boru uzunluğu iki katına çıkarken, 

kapasite yükselmesinden dolayı diğer sistem unsurlarının maliyetinin de artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

amaçla ekonomik açıdan çok basit bir hesaplama yapılır ise;  

Her bitki sırasına bir lateral döşendiğinde, iki sıraya bir lateral döşenmesine göre bir dekar alana yaklaşık 710 

m daha fazla damla sulama borusu kullanılacaktır.  

710 m: Her sıraya bir lateral döşendiğinde boru uzunluğu farkı, 

23 kg/da: Her sıraya bir lateral döşendiğinde elde edilen pamuk verimi farkı, 

1.91 TL/kg: Kütlü pamuk fiyatı, 

0.8 TL/m: Damlatıcılı boru birim fiyatı, 

3 yıl: Damlatıcı borunun ekonomik ömrü, olarak alındığında, 

23 kg*1.91TL/kg=44 TL: Fazla verimden elde edilen yıllık gelir, 

710m*0.8TL/m=572 TL: Damlatıcılı fazla borunun maliyeti 

572 TL/3 yıl=191TL/yıl: Fazla borunun bir yıllık maliyeti 

191-44=147 TL/yıl/da  

İki sıraya bir lateral yerleştirilmesine göre, her sıraya bir lateral boru yerleştirildiğinde dekar başına her yıl 

147 TL/da zarar elde edilir. 

3.2 Verim tepki etmeni  

Araştırma yıllarında konuların su tüketimleri ve verimleri belirlenmiştir. Konuların oransal su tüketimi azalışı 

ile oransal verim azalması arasındaki ilişkiden yararlanarak belirlenen mevsimlik verim tepki etmeni (ky) 0,82 olarak 

hesaplanmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Oransal su tüketimi azalışı ile oransal verim azalışı arasındaki ilişki 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, pamuğun su verim ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada damla sulama 

sistemi kullanılmıştır. Menemen Ovası koşullarında pamuk yetiştiren üreticilere bu araştırma sonucu ile ilgili olarak 

aşağıdaki öneriler yapılabilir; 

 -Damla sulamada sulama tesisi mutlaka projelendirilmelidir. Damla sulama ile pamuk sulamasında projede aksi 

bir durum olmadığı zaman iki sıraya bir adet damlatıcılı lateral boru hattı yerleştirilmelidir.  

 -Menemen Ovası koşullarında pamuk temmuz ayının ilk yarısında sulanmaya başlanmalı ve damla sulama ile 7 

gün arayla 7 defa sulama yaparak ağustos ayı sonunda son sulama yapılmalıdır. 

 -En fazla ürün elde etmek için her sulamada 43 mm suyu uygulanmalıdır, bu durumda yaklaşık 509 kg/da 

kütlü pamuk verimi elde edilmektedir. 

 -Su kısıtı olması durumunda her sulamada 30 mm sulama suyu uygulanmalıdır, bu durumda yaklaşık 443 

kg/da kütlü pamuk verimi elde edilmektedir. 
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YÜZEY ALTI YATAY AKIŞLI YAPAY SULAK ALAN SİSTEMLERİ  

Zeki GÖKALP1  Belgin ÇAKMAK2 

ÖZET 

Doğal arıtma sistemleri olarak da tanımlanan yapay sulak alanlar, doğal alanları taklit eden sistemler olup özel tasarlanmış kum-çakıl 

filtre malzemesi ile dolu havuzlarda sucul bitkileri kullanarak evsel ve endüstriyel atık suların aratılmasında yaygın olarak kullanılan arıtma 

sistemleridir. Küçük yerleşim birimlerinden kentlere kadar uygulanabilen, konvansiyonel arıtma sistemlerine nazaran çok daha düşük maliyetli, 

enerji maliyeti olmayan ve kolaylıkla işletilebilen bu sistemler ülkemiz kırsal kalkınma stratejilerinde de öncelikli alan olarak ifade edilmektedir. 

Ülkemizde inşa edilen sistemlerin hemen hemen tümü yüzey altı yatay akışlı sistemler olarak inşa edilmiş olup gerek tasarım ve inşa, gerekse 

işletme ve bakım aşamalarında ortaya çıkan hatalar ve yapılan yanlışlıklardan dolayı inşa edilen sistemlerin büyük bir çoğunluğu beklenen 

performansı sergileyememektedir. Bu çalışmada, ülkemizde özellikle kırsal alanlarda evsel atık suların arıtılmasında yaygın bir şekilde kullanılan 

yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alan sistemlerinin tasarım, inşa, işletme ve bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konmuş ve olası 

başarısızlıklara karşı alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sulak alan, arıtma, doğal arıtma, yapay sulak alan, yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alan  

SUB-SURFACE HORIZONTAL FLOW CONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS  

ABSTRACT 

The constructed wetlands, defined also as natural treatment systems, are the systems emulating the natural wetland systems. They 

are commonly used for treatment of domestic and industrial wastewater in specially designed basins with aquatic plants and easily be used for 

small-to-medium sized communities. Constructed wetlands with their cheaper and easy construction, low energy and labor costs, easy operation, 

maintenance and monitoring were specified as the primary issue in rural development strategy document of State Planning Organization of 

Turkey. Almost all the systems in Turkey are designed as sub-surface horizontal flow type constructed wetlands and most of them are not able to 

perform as expected because of errors and mistakes made during the design, construction, operation and maintenance of these systems. In this 

study, general issues to be considered in design, construction, operation and maintenance of sub-surface horizontal flow constructed wetlands 

commonly used in rural parts of Turkey for domestic wastewater treatment purposes and measures to be taken against possible failures were 

pointed out.  

Key Words: Wetland, constructed wetland, treatment, natural treatment         

1. GİRİŞ 

Dünyada nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte su ihtiyacı da artmaktadır. Tarımsal ve 

evsel su talebinin artması yanında gelişen sanayi sektöründe de su talebinin artması su kullanımında sektörler 

arasında rekabete yol açmaktadır. Günümüzde sınırlı su kaynakların tüm sektörlerde çevre ile uyumlu bir şekilde 

etkin kullanılması gerekmektedir (Çakmak ve ark., 2003). Yirmi birinci yüzyılda hızla artan su talebi karşısında küresel 

ısınma ve yanlış kullanım sonucu kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, uluslararası gündemde suyu ilk 

sıraya taşımıştır. Tarım, sanayi ve evsel amaçlı kullanımlarda su kayıplarının önlenmesi, etkin su kullanımının 

sağlanması, havza düzeyinde su kaynaklarının geliştirilmesi ve atık suların arıtılarak yeniden kullanılma olanaklarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Aküzüm ve ark., 2010).  

Yüksek arıtma tesisi maliyeti ve çevre koruma yasalarının eksikliğinden dolayı dünyanın büyük bir 

kesiminde ve ülkemizde atık suların büyük çoğunluğu denizlere ve akarsulara deşarj edilmektedir. Türkiye’de 

kanalizasyon şebekelerinden deşarj edilen 3,26 milyar metreküp atıksuyun 2,25 milyar metreküpü atık su arıtma 

tesislerinde arıtılmakta olup arıtılan atık suyun %38,3'üne biyolojik, %32,7'sine fiziksel, %28,8'ine gelişmiş ve %0,3'üne 

doğal arıtma uygulanmaktadır (Anonim, 2010).  

Doğal arıtma sistemleri (yapay sulak alanlar) düşük maliyetli ve geniş ölçüde doğal sulak alanları taklit eden 

alternatif bir atık su arıtma teknolojisi sunan sistemlerdir. Günümüzde kırsal alanda küçük yerleşim birimlerinin, 

özellikle köylerin, kanalizasyon atıklarının arıtılmasında doğal arıtma sistemi kullanımı hızla yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde öncelikli 

alanlar kapsamında Kırsal Altyapının Geliştirilmesi önceliği altında “Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının 

giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin yapımına öncelik verilecektir” ibaresi 

yer almaktadır (Anonim, 2006). Bu çalışmada, ülkemizde özellikle kırsal alanlarda evsel atık suların arıtılmasında 
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yaygın bir şekilde kullanılan yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alan sistemlerinin tasarım, inşa, işletme ve bakımında 

dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konmuş ve olası başarısızlıklara karşı alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir. 

2. SULAK ALANLAR 

Çevre ve Orman Bakanlığının tanımında sulak alanlar doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun 

veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen 

derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, 

sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan 

yerleri kapsamaktadır (Anonim, 2005). Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri 

olarak kabul edilen sulak alanlar; doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli ekosistemleri olup 

sağladıkları yararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ayvaz, 2005); 

 Yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları 

kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler. 

 Bulundukları yörede nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları 

üzerinde olumlu etki yaparlar. 

 Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak veya besin maddelerini (azot, fosfor gibi) kullanarak suyu temizlerler. 

 Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. 

 Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik değeri, gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve 

hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına olanak sağlarlar. 

 Yüksek bir ekonomik değere sahiptirler. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla 

bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar 

Su kalitesini arttırmada doğal sulak alanların fonksiyonu bu tür alanların muhafazası yönünde önemli bir 

tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalar doğal sulak alanların yüksek düzeyde atık su arıtma 

performansı sergileyebildiğini gösterse de (Knight et al., 1987; Kadlec and Knight, 1996; Mander et al., 1989), doğal 

sulak alanların muhafazası bakımından bir takım sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Bunlar; atık sulardaki toksik maddeler 

ve patojenlerin olası zararlı etkileri ve atık sularla sulak alanlara verilen ilave hidrolik ve besin elementi yüklemelerinin 

neden olabileceği uzun vadeli bozulmalardır. Bu endişelerden ötürü atık su arıtmada yapay sulak alanların kullanımı 

yönünde çalışmalara hız verilmiştir.  

3. YAPAY SULAK ALANLAR 

Yapay sulak alanlar, doğal sulak alanları taklit edecek şekilde, özel olarak inşa edilmiş yataklarda atık 

sulardan kirletici unsurları gidermek için doğal alanlarda rastlanan bitki, toprak ve ilgili mikroorganizmaları içeren 

sistemlerdir (EPA, 1993).  Sıkıştırılmış bir kil zemin üzerine kum, çakıl, kaya vb. geçirgen bir süzücü malzeme ile 

doldurmak suretiyle inşa edilen havuzlarda yetiştirilen bitkiler ve akımı yönlendirmek, sıvı bekleme süresini ve su 

seviyesini düzenlemeye yönelik bir takım mühendislik unsurlarını içeren yapılardır (Şekil 1).  Günümüzde doğal 

arıtma sistemleri olarak da adlandırılan yapay sulak alanlar evsel atık suların arıtımı (Cooper et al., 1997; Schreijer et 

al., 1997), tarımsal atık suların arıtılması (DuBowry and Reaves, 1994; Rivera et al., 1997), arazilerden yıkanıp gelen 

suların arıtılması (Dombush, 1989; Trautmann et al., 1989) gibi farklı amaçlara yönelik olarak inşa edilip 

kullanılmaktadır. Yapay sulak alanlar, diğer arıtma sistemlerine nazaran daha basit ve ucuz inşaat maliyeti, düşük 

enerji ve işletme giderleri, uzmanlaşmış personel gerektirmeme, çevreyle uyumlu olma ve birçok sulak alan 

organizmasına yaşam ortamı teşkil etme gibi bir dizi avantaj ve üstünlüğe sahiptir. Bu avantajlarının yanı sıra yapay 

sulak alanlar konvansiyonel sistemlere nazaran daha geniş bir alan gerektirip sistem performansı konvansiyonel 

sistemlerinkinden daha az tutarlılık arz eder ve performans değişen iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir 

(EPA, 1995).   
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Şekil 1. Yapay sulak alanlar (Anonymous, 2011a) 

Yapay sulak alanlar genellikle yüksek kesimlere ve sel yataklarının dışına inşa edilir, bu sayede doğal sulak 

alanlar veya diğer su kaynaklarına zarar vermekten kaçınılmış olur. Çoğu zaman kazı, dolgu, tesviye, sedde yapımı ve 

hidrolik akış düzenlemesine yönelik su kontrol yapılarının inşasını gerektirir. Şayet havuz sahası geçirimli toprak ise 

genellikle sıkıştırılmış kil tabaka ile geçirimsizlik sağlanmaya çalışılır ve bu tabakanın üstüne orijinal toprağı 

yerleştirilir. Ardından bitki ekimi yapılıp doğal olarak yetişmesi sağlanır. Yapay sulak alanlar evsel atık su arıtıma 

sisteminin temel bir parçası olarak da tasarlanabilir. Deşarj kriterlerini sağlayabilmek için yapay sulak alanla birlikte bir 

dizi ön veya son muamele gerekebilir, bu durumda sulak alan merkezi bileşeni teşkil eder (Anonymous 2011b).  

 

Şekil 2. Yapay sulak alanların arıtma sistemi içindeki yeri (EPA, 1999) 

Yapay sulak alanlar açık su yüzeyi ve üzerinde çıkan bitkilerden oluşan ve doğal sulak alanlara hayli 

benzerlik gösteren serbest yüzey akışlı sistemler (Şekil 3a) ve içinden su akışı olan derecelendirilmiş bir filtre 

malzemesi ile dolu yataklardan oluşan ve isteğe bağlı olarak bitki ekimi de yapılabilen yüzey altı akışlı sistemler (Şekil 

3b) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Anonymous 2011b).  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 3. Yapay sulak alan tipleri  (a) Serbest yüzey akışlı sistem (b) Yüzey altı akışlı sistem (EPA, 1999) 
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Genel itibariyle yapay sulak alan tasarımı doğal sulak alanları taklit eder tarzda olup su kalitesini arttırmada 

en etkin yönlerinin ön plana çıkarıldığı süreçlerdir. Başarılı bir yapay sulak alan tasarımı için aşağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır (EPA 1995);  

 Tasarımı olanaklar ölçüsünde basit tutulmalıdır, karmaşık teknolojik yaklaşımlar başarısızlığa davetiye 

çıkarabilir.  

 En az bakım gerektirecek şekilde tasarım yapılmalıdır. 

 Cazibe ile akış gibi doğal enerji kullanabilecek şekilde tasarım gerçekleştirilmelidir. 

 Ortalama değerlere göre değil ekstrem hava ve iklim koşullarına göre tasarım yapılmalıdır. 

 Doğal peyzajla uyumlu ve doğal topografya ile entegre bir tasarım olmalıdır. 

 Dikdörtgen, keskin köşeli havuzlar ve kanallar gibi aşırı mühendislik yapılarından kaçınıp olanaklar 

ölçüsünde doğal yapı taklit edilmeye çalışılmalıdır. 

 Sisteme zaman tanınmalı, yapay sulak alanlar bir gecede fonksiyon gösterecek yapılar olmayıp arzu edilen 

performans değerlerine ulaşmak uzun zaman alabilir. 

4. YÜZEY ALTI YATAY AKIŞLI YAPAY SULAK ALANLAR 

Yüzey altı akışlı sistemler giriş yapıları, kil veya sentetik geçirimsiz bariyer tabakası, havuz içini dolduran 

gevşek derecelendirilmiş filtre malzemesi, bu malzeme içine ekili sucul bitkiler ve su seviyesi kontrol düzeneği olan 

çıkış yapılarından oluşmaktadır (Şekil 4). Bu sistemlerin bir kısmı sürekli ve doygun koşullarda yatay akım içerirken bir 

kısmı da düşey yönlü akış içermektedir. Yüzey altı akışlı yapay sulak alanlar bitkili veya bitkisiz olarak kullanılabilir.  

 

Şekil 4. Yüzey altı akışlı yapay sulak alan sisteminin unsurları (EPA, 1999) 

Yüzey altı akışlı sistemlerin tasarımında da serbest yüzey akışlı sistemlerde bir takım performans, hidrolojik 

ve hidrolik kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sistemlerde yüzeyde su gözlenmez ve atık su akışı filtre 

malzemesi içinde olup tavsiye edilen akış rejimi Şekil 5’de gösterilmiştir (EPA, 1999).  

 

Şekil 5. Yüzey altı akışlı sistemlerde tercih edilen akış rejimi (EPA, 1999) 

Bu sistemlerde en temel bileşen havuz-içi dolgu veya filtre malzemesidir. Yüzey altı akışlı sistemlerde havuz 

dolgu malzemesi bitkiler için kök ortamı teşkil eder, giriş ve çıkışta akımı dağıtma ve toplamada yardımcı olur, 

mikrobiyal gelişme için yüzey alanı sunar ve partikülleri tutar veya filtre eder. İyi bir bitkilendirme için dolgu üst 

katmanı kök gelişimine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Dolgu malzemesi olarak farklı boyutlarda ve 

türlerde malzeme denenmesine rağmen tek herhangi bir boyut veya malzemenin avantajlı olduğuna dair somut bir 
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delil yoktur. Burada en temel kriter, malzeme boyutunun bir alttaki katmanın içine oturma yapmayacak şekilde 

seçilerek derecelendirilmesidir. Kök bölgesi malzeme boyutu 20 mm yi geçmemeli ve kalınlığı en az 100 mm 

olmalıdır.  Havuz içi dolgu malzemesine ilişkin diğer boyutlar Şekil 4’de verilmiştir. Dolgu malzemesi üst yüzeyi  

bitkilendirmede ve bakım çalışmalarında kolaylık sağlaması açısından düz olmalı ve taban yüzeyi ise sistem boyunca 

üniform bir su seviyesi sağlayacak şekilde yaklaşık %1 eğimle inşa edilmelidir.  

Giriş borusu olası kısa devreleri ve filtre malzemesi tıkanmalarını önleyecek ve eş bir su dağılımı sağlayacak 

şekilde tasarlanmalıdır. Çıkış borusu ise yine benzer şekilde kısa devreleri önleyecek şekilde, eş düzeyde su 

toplamaya imkan veren ve operatöre su seviyesini ve drenaj imkanlarını kontrol etme olanağı sağlar tarzda inşa 

edilmelidir.  Yüzey altı akışlı yapay sulak sistemleri için tasarım parametrelerine ilişkin önerilen değerlerden bazıları 

Tablo 1’de özetlenmiştir (EPA, 1999). Sistem giriş ve çıkışlarında atık su dağıtımı ve arıtılmış su toplama amacıyla 

perfore borular kullanılmaktadır.  

Tablo 1. Yüzey altı yatay akışlı sistemler için bazı tasarım parametreleri 

Parametre Tasarım Kriteri 

BOD 6 g/m2-gün – 30 mg/L giriş için 

TSS 20 g/m2- gün – 30 mg/L giriş için 

Derinlik 
Dolgu malzemesi: 0,5-0,6 m 

Su: 0,4-0,5 m  

Uzunluk En az 15 m 

Genişlik En fazla 61 m 

Taban eğimi %0,5 – 1 

Üst eğim Düz veya düze yakın 

Hidrolik iletkenlik 
Uzunluğun ilk %30’u için 1 000 m/gün 

Uzunluğun son %70’i için: 10 000 m/gün 

Dolgu malzemesi 

Giriş bölgesi: 40-80 mm 

İşlem bölgesi: 20-30 mm 

Çıkış bölgesi: 40-80 mm 

Bitkilendirme kısmı: 5-20 mm 

Ülkemizde yapay sulak alan teknolojisi hayli yeni olup ilk olarak 2004 yılında Ankara’nın bir köyünde 

uygulanmıştır. Bunun hemen öncesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde pilot ölçekli yapay sulak denemeleri 

(Korkusuz vd., 2003) ve Şanlıurfa Viranşehir’de sulak alan tasarımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Yıldız vd., 2003). 

Doğal arıtma sistemleri İl Özel İdarelerince inşa edilmekte ve genellikle nüfusa bağlı tasarlanmış tip projeler 

kullanılmaktadır. İnşa edilen sistemler “yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alan” şeklinde tasarlanmış sistemlerdir. İl 

Özel İdaresince 500 nüfuslu bir yerleşim birimi için tasarlanmış bir tip proje Şekil 6’da verilmiştir.   

 

 

Şekil 6. 500 nüfuslu bir yerleşim birimi için kullanılan tip proje 
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Doğal arıtma sistemi inşa edilecek herhangi bir yerin uygunluğu çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. 

Bunlar: Filtre malzemesi, toprak kimyası, hidroloji/jeomorfoloji, vejetasyon, nesli tehlikede olabilecek türlerin veya 

kritik habitatların varlığı, yaban hayatı, sosyo-kültürel etkiler, çevre peyzajı, arazi kullanımı kriterleri, emniyet ve sağlık 

açısından olası etkiler. Tüm bu unsurlar eşliğinde nihai proje için en uygun alan seçilmeye çalışılır (Anonim, 2000). 

Kuru dere yatakları, sel geçitleri veya taşkın sahaları gibi yüzey akışa maruz kalacak taban araziler doğal arıtma 

sistemleri için seçilebilecek yanlış yerlerdir. Şekil 7’de Kayseri’de inşa edilmiş bir doğal arıtma sisteminin 

fotoğraflarına yer verilmiştir. Arıtma sistemi 2007 yılında doğrudan küçük bir dere yatağının üzerine inşa edilmiş olup 

ilkbahar ve kış aylarında artan debilerle birlikte filtre malzemesi tamamen yıkanıp gitmiş durumdadır. Sisteme giren 

atık su direkt olarak sistemin içinden geçip hiçbir arıtma sürecine maruz kalmadan dere yatağına karışmaktadır. White 

et al., (2011) doğal arıtma sistemleri için mutlaka taşkın sahalarından uzakta yerlerin seçilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. 

 

Şekil 7. Dere yatağı yanı başında kurulmuş bir doğal arıtma sistemi (Gökalp ve Çakmak, 2013) 

Doğal arıtma sistemlerinde gözlenen tıkanma problemleri işletmede karşılaşılan en ciddi sorunlardan 

birisidir. Tıkanma ya giriş dağıtım boruları ve çıkış drenaj borularında tıkanma veya filtre malzemesinde tıkanma 

şekilde ortaya çıkabilmektedir. Filtre tıkanıklığı malzemenin süzme kabiliyetini tümüyle ortadan kaldıracak boyutlara 

varabilmektedir (Langergraber and Haberl 2003). Tıkanma kaynaklı bir başarısızlık çoğunlukla tıkanmış sistemdeki 

yetersiz oksijen temininden kaynaklanmaktadır. Tıkanıklığın ana nedenleri askıdaki katı maddelerin birikimi ve arıtma 

sürecine dahil olan mikroorganizmaların aşırı atık çamur üretimi olabilir. Gözeneklerde kimyasal çökelme ve birikme 

ve hidrolik açıdan aktif boşluk hacminin bitki rizom ve köklerince bloke edilmesi de tıkanıklığa neden olabilir. Humik 

maddelerin oluşumu ve birikimi de bir dereceye kadar tıkanıklık arz edebilir. Tüm bu unsurlar aktif boşluk hacmini 

azaltıp filtre malzemesinin hidrolik iletkenliğini düşürmek suretiyle tıkanıklık yaratabilir ve nitrifikasyonla arıtma 

sürecinde gerekli olacak oksijen temini engelleyebilir. Burada önemli olan hangi faktörün ne ölçüde tıkanıklığa 

katkısının olduğunu belirleyebilmektedir. Hangi faktörlerin tıkanıklıkta ne şekilde etkili olduğu aşağıda özetlenmiştir:  

 Filtre malzemesi: Tane dağılımı, boşluk hacmi ve dağılımı, hidrolik açıdan aktif boşluk hacmi ve neticede 

tıkanıklığın kendisiyle doğrudan ilgili bir faktördür. 

 Askıda katı madde yükü: Tasarımda göz önünde bulundurulmalı ve çok-gözlü fosseptiklerde çökeltmek 

suretiyle ön arıtma yapılarak azaltılmaya çalışılmalıdır.  

  Organik yük: Atık çamur üretimini arttırır, boşlukları tıkayabilir ve belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ise 

filtre malzemesinin üst yüzeyinde birikebilir. 

 Yükleme stratejisi: Yükleme aralıkları ve her yüklemede uygulanan atık su miktarına bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek bir tıkanıklığı ifade etmektedir.  

Tıkanma ülkemizde inşa edilen doğal arıtma sistemlerinde gözlenen en ciddi sorunu ve başarısızlık 

vakalarını teşkil etmektedir. Şekil 8’de gösterilen giriş ve çıkış kısmında tıkanma gözlenen iki doğal arıtma 

sisteminden birinde sisteme giren atık su, filtre malzemesindeki tıkanmadan dolayı arıtma sisteminin ön kısmında 

göllenmiş vaziyette kalmış ve filtre malzemesinin içinden süzülememektedir. Diğerinde ise çıkış kesiminde tıkanma 

gözlenen bir doğal arıtma sisteminde atık su çıkış ağzı ve rögarı etrafında göllenmiş durumdadır.  
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Şekil 8. Giriş kısmında tıkanma gözlenen bir arıtma sistemi (Gökalp ve Çakmak, 2013) 

Farklı bölgelerindeki tıkanıklıktan dolayı açık bir şekilde farklı kesimlerde filtre malzemesi üzerinde 

göllenmelerin oluştuğu vakalar ise Şekil 9’da gösterilmiştir. Bu sistemlerde atık su tamamen arıtma sisteminin 

üzerinden akarak deşarj noktasına ulaşmaktadır. Farklı araştırmacılar dünyanın değişik bölgelerinde hidrolik açıdan 

yanlış tasarımın ardından giriş-çıkış bölgeleri etrafında ve filtre malzemesinin değişik kesimlerinde tıkanmalara bağlı 

olarak göllenmelerin ortaya çıktığını ifade etmektedirler (Salas et al., 2007). Tıkanma sadece yanlış tasarımdan değil 

aynı zamanda işletme ve bakım aşamalarındaki eksikliklerden de kaynaklanmaktadır (Suliman et al., 2006). Doğal 

arıtma sistemleri genellikle nüfus dikkate alınarak kişi başına 5 m2 havuz alanı olacak şekilde planlanır (Vymazal, 

2002). Bu değer çoğu zaman kişi başına 3-5 m2 yüzey alanı olarak önerilmektedir (Anonymous, 2000). Lakin burada 

örnekleri verilen tıkanma ve neticesindeki göllenmelerin olduğu vakalarda kişi başına 0,9 m2 yüzey alanı planlanarak 

tasarıma gidilmiştir. 

 

Şekil 9. Filtre malzemesindeki tıkanıklığa bağlı göllenmeler (Gökalp ve Çakmak, 2013) 

İyi gelişmiş ve sürdürülebilir bir bitkilendirme doğal arıtma sistemlerinden beklenen arıtma performansının 

elde edilmesinde kritik unsurlardan birisidir. Doğal arıtma sistemlerinde ya uygun bir zamanda tohum ekimi ile yada 

rizom veya tüm bitkinin dikilmesiyle bitkilendirme yapılır (Anonymous, 2000). Ülkemizde inşa edilen doğal arıtma 

sistemlerin büyük bir çoğunluğunda yaygın bir saz bitkisi olan ve soğuk iklim koşullarına da dayanıklı kamış 

(Phragmites spp.) bitkisi kullanılmakta ve bitkilendirme metrekareye 5 rizom olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Fakat inşa edilen doğal arıtma sistemlerinin çok azında homojen ve iyi gelişmiş bir bitkilendirme görmek 

mümkündür. Birçoğunda bitkilendirme kısmen veya tamamen başarısız olmuş, hatta bazı sistemlerde filtre havuzları 

tamamen yabancı otların hakim olduğu ot havuzlarına dönüşmüştür. Başarısız bitkilendirme vakalarına ilişkin 

örnekler Şekil 10’da gösterilmiştir.   

 

Şekil 10. Bitkilendirmede gözlenen başarısızlıklar (Gökalp ve Çakmak, 2013) 

Doğal arıtma sistemi havuzlarının tabanından ve şevlerinden atık su sızmaları önlemek, yeraltı suyu veya 

yüzey akış sularının sızma yoluyla sisteme girişini engellemek için mutlaka geçirimsizlik sağlanmalıdır. Bu amaçla 
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havuz tabanına ve şevlere çoğunlukla polivinil klorid (PVC), polietilen (PE) ve polipropilen sentetik bazlı bariyerler 

serilmektedir (Anonymous, 2000).  

Ülkemizdeki doğal arıtma sistemlerinin büyük bir çoğunluğunda sızdırmazlık sağlamak amacıyla sentetik 

bariyerlerin yerine sıkıştırılmış kil tabası kullanılmaktadır. Kil tabakası şevlerde yeterince sıkıştırılamadığından çoğu 

zaman şevlerden atıksu sızması gözlenmektedir (Şekil 11). Sızan atık sular havuzların hemen yanı başındaki arazilere 

yayılmakta ve en yakın dere yatağına ulaşmaktadır.     

 

Şekil 11. Doğal arıtma sistemlerinde gözlenen sızmalar (Gökalp ve Çakmak, 2013) 

Doğal arıtma sistemlerinden beklenen performansının elde edilmesinde işletme, bakım ve izleme 

faaliyetleri kritik bir rol oynamaktadır. Planlanan performansı elde edebilmek için uygun bir tasarım tek başına yeterli 

olmayıp rutin işletme ve bakım süreçleri de uygun bir şekilde yerine getirilmelidir. İşletme ve bakımda kilit noktalar 

aşağıda özetlenmiştir (Anonymous, 1993): 

 Akış düzenliliğinin sürdürülmesi 

 Vejetasyonun idaresi 

 Şevlerin bakımı 

Doğal arıtma sisteminin rutin bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra, giriş-çıkış 

oranları, su kalitesi, su seviyesi ve biyolojik koşullar düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Ülkemizde inşa 

edilen doğal arıtma sistemlerin neredeyse hiçbirinde işletme, izleme ve bakım programı ne oluşturulmakta ne de 

takip edilmektedir. Doğal arıtma sistemlerinde yüklenici kuruluş inşaatı bitirip sistemi köye devretmekte ve devir 

sonrası işletme-bakım adına herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmektedir.  

5. SONUÇ  

Doğal arıtma sistemleri olarak da adlandırılan yapay sulak alanlar, genellikle arazi maliyetinin düşük, 

profesyonel iş gücü imkanlarının sınırlı olduğu yerlerde uygulanabilecek arıtma sistemleridir. Tek başlarına 

uygulanabileceği gibi, bu sistemler aynı zamanda arıtma amaçlarına bağlı olarak diğer konvansiyonel sistemlerin bir 

parçası olarak da inşa edilebilirler. Ülkemizde hızla yaygınlaşan bu sistemler Devlet Planlama Teşkilatı Kırsal Kalkınma 

Strateji belgesinde kırsal altyapının geliştirilmesi başlığı altında öncelikli konular arasında yer almaktadır. Yapay sulak 

alanlarda arıtılmış suların özellikle tarımsal sulama amaçlı tekrar kullanılma olanakları da artan bir ilgiyle araştırmalara 

konu olmaktadır. Her geçen gün artan dünya nüfusunu besleyebilmek için artan gıda ihtiyacını karşılamada tarımsal 

üretim yapılabilecek alanların arttırılması gerektiğini ve hali hazırda bu alanların sınır değerlere ulaşmış olduğunu göz 

önünde bulundurursak, tarımda birim alandan elde edilen ürünü arttırmamız gerektiği aşikardır. Sulama bu amaçla 

en yaygın kullanılan girdilerden biri olup ülkemizde su kaynaklarımızın yaklaşık %70’i tarımsal amaçlı 

kullanılmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının her geçen gün kısıtlı hale geldiğini 

düşündüğümüzde, arıtma sürecinin ardından atık suların tekrar kullanımı su kaynaklarının kullanımı ve korunması 

noktasında önemli bir kriter haline gelmektedir. Konvansiyonel arıtma sistemlerine nazaran hayli ucuz ve inşası kolay 

yapay sulak alanlar kullanılarak atık suların arıtılması hem tarımda sulama amaçlı su kaynağı sağlarken hem de bu 

suların deşarj edildiği alıcı ortamlardaki su kalitesinin muhafazasına olanak sağlayacaktır.        
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TERSİYER KANALLAR DÜZEYİNDE SU DAĞITIM PERFORMANSI: 

MENEMEN SULAMASI ÖRNEĞİ 

Nil KORKMAZ1  Mehmet GÜNDÜZ1  Musa AVCI2 

Şerafettin ÂŞIK2  H. Baki ÜNAL2 

ÖZET 

Bu araştırma, Gediz Havzasında yer alan Menemen Sol Sahil Açık Kanal Sulama Sisteminde 2005-2007 yılları sulama sezonları için su 

dağıtım performansını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Performans değerlendirmesinde; su temini oranı, dağıtım etkinliği ve dağıtım 

performans oranı göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla, sulama sisteminde altı adet tersiyer seçilmiş ve bu tersiyerlere saptırılan ve tersiyer 

sonlarında tahliye olan su miktarları tesis edilen elektronik limnigraf aletleriyle ölçülmüştür. Göstergelerden dağıtım etkinliği, tersiyer kanallara 

gündüz (06:30 - 20:00 arası) ve gece (20:00 - 06:30 arası) saatlerinde saptırılan ve tahliye olan su miktarlarına göre belirlenmiştir. Tersiyerlerde 

sezon içerisinde sulama suyu ihtiyacının maksimum olduğu temmuz ve ağustos aylarında sulama suyu temini oranları 1’den küçük, net sulama 

suyu temini oranları 1’den büyük, gündüz ve gece dağıtım etkinliği değerleri ise 1’den küçük bulunmuştur. Tersiyer kanalların üç yıl için sezonluk 

ve aylık dağıtım performans oranları da “kötü” düzeyde çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sulama, açık kanal, su dağıtım performansı, su temini oranı, Gediz 

ABSTRACT 

THE WATER DISTRIBUTION PERFORMANCE AT TERTIARY CANALS: 

A CASE STUDY OF THE MENEMEN IRRIGATION SYSTEM 

This research was conducted to evaluate the performance of water distribution in the Menemen Left Bank Open Canal System, where 

is located at Gediz Basin, in 2005-2007 irrigation season. Water supply ratio, distribution efficiency and delivery performance ratio indicators were 

used for the performance evaluation. For this purpose, six tertiaries were selected at irrigation system. Amount of water delivered to tertiaries and 

released from it were measured by electronic limnigraph. Distribution efficiency indicators were determined according to the amount of water, 

which was delivered and discharged to the tertiary canals during the day (6:30 am to 08:00 pm) and at the night (08:00 pm to 06:30 am). At 

tertiaries canals, irrigation water supply ratios were determined less than 1, the net irrigation water supply ratios were greater than 1, day and 

night allocative efficiency values were less than 1 in July and August when irrigation water demand is maximum. The seasonal and monthly 

distribution performance ratios of tertiary canals for the three years were also ‘poor’. 

Keywords: Irrigation, open canal, water distribution performance, water supply ratio, Gediz 

1. GİRİŞ 

Canlı yaşamın devamlılığı yönünden gerekli olan su, ekonomik ve sosyal gelişmeyi doğrudan etkilemekte, 

çeşitli alanlarda zorunlu olarak kullanılmakta ve bu özellikleri nedeniyle büyük stratejik öneme sahip doğal kaynak 

olarak değerini korumaktadır. Tarımsal su yönetimi, sulama sisteminde suyun yetiştirilen ürünlere, toprak ve iklim 

koşullarına göre gereksindiği zamanda ve miktarda en uygun yöntemle verilmesini, drenajını, sulamadan dolayı 

ortaya çıkacak sorunlar için önlemlerin alınmasını ve bunların bazen bir tersiyer, bazen de bir havzanın sulanabilir 

alanları için organizasyonunu kapsamaktadır. Sistemlerde su dağıtımının başarısı; belirlenmiş dağıtım amaçları 

doğrultusunda suyun, yeterli, güvenilir, etkin ve eşit bir biçimde dağıtılması ile ölçülmektedir (Molden and Gates, 

1990). Açık kanal sulama sistemlerinin performansının değerlendirmesine ilişkin çalışmalarda, düşük performansa yol 

açan etmenler arasında; bakım-onarım çalışmalarının ve bütçenin yetersiz olduğu belirtilmektedir (Brewer et al., 

1997; Murray-Rust and Svendsen, 2001). Türkiye’nin ilk sulama sistemlerinden olan Menemen Sulama Sisteminde su 

dağıtımı açık kanallarla yapılmaktadır. Sistemin işletimi 1995 yılına kadar DSİ tarafından yürütülmüş, sonra sulama 

birliklerine devredilmiştir. Sistemin birliğe devrinden sonra su dağıtım performansına ilişkin yapılan çalışmalarda; su 

dağıtım planları ve su dağıtımıyla ilgili işletim ve altyapı sorunlarına da işaret edilmiştir (Avcı ve ark., 1999; Akkuzu ve 

ark., 2003; Karataş, 2006).  

Bu çalışmada, Menemen Sol Sahil Sulama Sisteminin sonunda bulunan Sasalı sekonderine bağlı tersiyer 

kanalların su dağıtım performansı, 2005-2007 yılları sulama sezonları için su temin oranı, dağıtım etkinliği ve dağıtım 
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performans oranı göstergelerine göre belirlenmiştir. Göstergelerin hesaplanmasında kullanılan kanallara saptırılan ve 

tahliye olan su miktarları bu çalışma için ölçülmüştür.  

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi 

Menemen Sol Sahil Sulama Sisteminin hizmet ettiği Menemen Ovası, Türkiye’nin batısında Gediz Havzası 

içerisinde 38º26'-38º40' kuzey enlemleri ile 26º40'-27º07' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Ova toprakları, Gediz 

alçak aluviyal tabanı üzerinde, ince tın bünyeli, yetersiz-bozuk drenajlı, tuzlu-alkali topraklardır (Topraksu, 1971). Bu 

arazilerde çoğunlukla pamuk, mısır ve buğday üretimi yapılmaktadır. Menemen Ovasında Akdeniz iklimi hakim olup 

uzun yıllar ortalama iklim verilerine göre; 535,3 mm olan toplam yıllık yağışın %50,2’i kış, %24,3’ü ilkbahar, %23,4’ü 

sonbahar ve %2,2’si yaz aylarında düşmektedir. Ortalama sıcaklık 16,9 0C ‘dir (UTAEM, 2011).  

Menemen Sol Sahil Sulama sistemini de içine alan Aşağı Gediz Havzasındaki sulama sistemlerinin ana su 

kaynağı Gediz Nehrinden beslenen Demirköprü Barajı ve Marmara gölüdür. Baraj ve gölden bırakılan su, sulama 

sistemlerine üç regülatör vasıtasıyla saptırılır. Sulama suyu, bitki su tüketiminin yüksek olduğu aylarda (haziran-eylül) 

baraj ve gölden, diğer aylarda ise nehirdeki yatak suyundan sağlanmaktadır. Nehirdeki yatak suyu barajdan sonraki 

yan kolların getirdiği sudur. Sistem, sol ana kanal ve bundan ayrılan altı sekonder kanaldan oluşmaktadır. 1944 

yılında inşa edilen sistemin 16585 ha sulama alanı bulunmaktadır. Sasalı Sekonderinin (8,6 km; 3,3 m3/s) sulama 

alanının 2293 ha’lık kısmını kapsayan çalışma alanında, sekondere bağlı 11 adet tersiyer kanal bulunmaktadır. 

Çalışmada, Sasalı sekonderinin başında (Sa5, Sa9), ortasında (Sa13, Sa19) ve sonunda (Sa21, Sa25) olmak üzere 

seçilen altı adet tersiyer kanalın performansı değerlendirilmiştir. Sekondere, tersiyerlere ve tarlalara saptırılan su, 

sulama birliği ve çiftçiler tarafından ölçülmemektedir. Su, sekonder kanaldan tersiyer kanallara sabit yüklü orifizli 

prizle, tersiyer kanallardan tarlalara ise sifonla saptırılmaktadır.  

2.2. Kanallara saptırılan ve tahliye olan sulama suyu miktarının belirlenmesi 

Tersiyer kanallara saptırılan ve kanal sonlarından tahliye olan su miktarı, kanallara tesis edilen akım ölçüm 

istasyonlarındaki elektronik limnigraf aletleriyle ölçülmüştür. Ölçüm istasyonları, kanalet tipindeki  tersiyer kanalların 

başına ve sonlarına hidrolik esaslara uygun olarak monte edilmiş ve kanallarda akan su miktarı sezon boyunca 30 

dakika aralıkla akış yüksekliği olarak otomatik ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Bu akış yükseklikleri, her bir kanal için 

hazırlanan anahtar eğrileri yardımıyla debiye çevrilmiştir.  

2.3. Tersiyer kanallara saptırılması gereken sulama suyu miktarının belirlenmesi 

Araştırma yıllarına ait referans bitki su tüketimi değerleri (ETo), Menemen ilçesine ait iklim verileri 

kullanılarak Penman-Monteith metoduna (Allen et al., 1989) göre günlük olarak belirlenmiş ve aylık olarak 

değerlendirilmiştir. ETo değerleri, bitki katsayıları (kc) ile düzeltilerek bitki su tüketimi (ETa) değerleri elde edilmiştir. kc 

değerleri, Menemen Ovasında yürütülen çalışmalardan alınmıştır (İlbeyi, 2005). Tersiyer kanallara ilişkin net sulama 

suyu gereksinimleri ( ) ve toplam sulama suyu gereksinimleri ( RQ ) Eşitlik 1ve 2 yardımıyla hesaplanmıştır 

(Güngör ve ark., 1996). 

 (1)  

 (2) 

Eşitlikte,  ve  tersiyer kanalın sulama alanına ilişkin net ve toplam sulama suyu gereksinimleri 

(m³/ay); Ep, toplam sulama randımanı (Ec.Ea) (%); Ec, iletim randımanı (%); Ea, tarla su uygulama randımanı (%); Ii, i 

bitkisinin aylık net sulama suyu gereksinimi (mm) olup, ETa değerlerinden etkili yağış çıkarılarak bulunmuştur. Ai, i 

bitkisinin ekim alanı (da); i, bitki çeşidi olup, i =1,2,3, … , n’dir. Hesaplamalarda Ec ve Ea değerleri Korkmaz ve ark., 

(2009)’dan alınmıştır. 

2.4. Performans Göstergelerinin Belirlenmesi 

Su Temini Göstergeleri Su temini göstergelerinden net su temini (RWSnet) ve sulama suyu temini (RWS) 

oranları aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır (Levine, 1982; Small and Svendsen, 1990). 

 (3) 
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R

D

Q

Q
RWS   (4) 

Eşitliklerde; QD: tersiyer kanala saptırılan su miktarı (m3/ay)’dir. 

Dağıtım Etkinliği Dağıtım etkinliği (DE), su dağıtım yönteminden, dağıtım kanallarındaki sızma kayıplarından 

ve tarla büyüklüklerinden etkilenen bir göstergedir. Tersiyer kanalların gece (20:00 - 06:30 arası) ve gündüz (06:30 - 

20:00 arası) su dağıtım etkinliği aşağıdaki eşitlikler yardımıyla ayrı ayrı hesaplanmıştır (Bos and Nugteren, 1990).  

D

günTARge

günge
Q

Q
DE



   (5) 

güngeTARQ
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 (6) 

Eşitliklerde;
günTARgeQ 

, tersiyer kanalın sulama alanındaki tarlalara gece ve gündüz saptırılan su miktarı 

(m3/ay); 
güngeTAHQ


, tersiyer kanalın sonunda gece ve gündüz tahliye olan su miktarı (m3/ay); E, buharlaşma kaybı 

olup QD’nin %5’i olarak kabul edilmiştir. 

Dağıtım Performans Oranı 

Dağıtım performans oranı (DPR), farklı proje debileri olan kanalların performanslarını karşılaştırma olanağı 

tanıyan bir göstergedir. Tersiyer kanalların su dağıtım performans oranı aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır (Bos, 1997). 

proje

gerçek

q

q
DPR     (7) 

Eşitlikte; 
gerçekq , kanal gerçek debisi (m3/s);

projeq , kanal proje debisi (m3/s)’dir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Tersiyer Kanalların Bitki Deseni  

Tersiyer kanalların sulama alanları, yetiştirilen bitki çeşitleri ve ekiliş oranları 2005-2007 yılları için Çizelge 

1’de verilmiştir. Seçilen tersiyerlerin sulama alanlarında hakim bitki pamuk olup, bunu birinci ürün mısır, kavun, 

karpuz ve tahıl izlemektedir. Sulamalar yüzey sulama yöntemleriyle (karık, border ve salma) yapılmaktadır.  

Çizelge 1. 2005-2007 yılları tersiyer kanal sulama alanlarındaki bitki çeşitleri ve ekiliş oranları (%) 

Bitki 

Çeşitleri 

Tersiyer Kanallar 

Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Pamuk 56 80 74 67 91 76 75 97 88 66 82 69 54 41 58 44 72 94 

Buğday 33 7 4 25 9 22 23 3 7 32 18 29 46 47 30 56 28 6 

Mısır 11 11 18 8 - 1 2 - 5 2 - - - 12 12 - - - 

Karpuz - 2 4 - - - - - - - - 2 - - - - - - 

Mısır 

(II.ürün) 
11 2 - 12 - 16 16 3 2 8 - - 1 10 - 41 16 - 

Karpuz 

(II.ürün) 
- - - - - - 2 - - - - - - - - 11 - - 

Sulanan 

Alan(ha) 
125,9 125,3 124,9 263,9 269,2 267,3 105,6 105,6 105,6 64,1 65,1 65,1 111,9 104,1 105,7 58,2 57,5 53,2 

Tersiyerlerdeki tarlalar alanlarına göre değerlendirildiğinde; alanı 3 ha’dan küçük olan parsellerin sayısı %40 

(Sa5) - %71 (Sa19) arasında; 3-10 ha arasında olan parsellerin sayısı %24 (Sa19) - %44 (Sa9) arasında ve 10 ha’dan 

büyük olan parsellerin sayısı ise %2 (Sa21) - %20 (Sa5) arasında olduğu belirlenmiştir. 

3.2. Tersiyer Kanalların QD, QR, QRnet, ve QTAH Değerleri 

Tersiyer kanallara ait aylık QD, QR, QRnet, QTAH değerleri Çizelge 2’de; gece ve gündüz  QD, QTAH ile QTAH/QD 

oranları Çizelge 3,4 ve 5’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanallara ait aylık QD, QR,  QRnet ve QTAH değerleri 

AYLAR 
Değişken 

(m3/ay) 

Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Mart 

QD ─ 0 17488 ─ 0 13280 ─ 0 14925 ─ 0 22986 ─ 0 6221 ─ 0 4182 

QR  ─ 0 3700 ─ 0 31060 ─ 0 7746 ─ 0 19246 ─ 0 13649 ─ 0 0 

QR net ─ 0 1684 ─ 0 13391 ─ 0 2958 ─ 0 7387 ─ 0 6088 ─ 0 0 

QTAH ─ 0 0 ─ 0 8667 ─ 0 3690 ─ 0 0 ─ 0 0 ─ 0 0 

Nisan 

QD ─ 65638 48389 ─ 18102 23265 ─ 16539 23015 ─ 8745 5833 ─ 25813 2129 ─ 24329 10850 

QR  ─ 0 9833 ─ 0 89262 ─ 0 21775 ─ 5487 56169 ─ 26515 39367 ─ 9845 0 

QR net ─ 0 4474 ─ 0 38485 ─ 0 8314 ─ 1977 21560 ─ 10790 17560 ─ 4102 0 

QTAH ─ 13091 0 ─ 4129 4740 ─ 9173 6065 ─ 0 0 ─ 0 0 ─ 0 0 

Mayıs 

QD ─ 65747 30313 ─ 14849 14287 ─ 19147 26932 ─ 30629 23904 ─ 7238 7446 ─ 20163 5133 

QR  ─ 27871 3520 ─ 13918 39649 ─ 1474 9157 ─ 17556 36541 ─ 94870 17636 ─ 17563 0 

QR net ─ 13216  1602 ─ 6204 17095 ─ 4531 3496 ─ 6327 14026 ─ 38605 7867 ─ 7317 0 

QTAH ─ 34166 5478 ─ 5609 2320 ─ 8941 11278 ─ 2086 1470 ─ 0 0 ─ 0 0 

Haziran 

QD 89652 154950 26933 70703 42734 28471 41599 68724 9465 39601 54030 12892 45734 27528 0 29965 23233 0 

QR  43684 54571 76285 78772 0 49939 21643 2691 18470 7687 0 3181 931 61049 33577 15577 6791 0 

QR net 21462 25876  34713 36852 0 21531  8357  875 7052 2957 0 1221 399 24842 14977 7702 2830 0 

QTAH 42348 47794 1166 18186 8342 308 28743 32277 0 6030 671 0 16971 5266 0 0 0 0 

Temmuz 

QD 235068 252844 148453 232080        249000 222129 187538 214077 107552 178295 164937 154833 131281 131826 21424 107589 162734 36709 

QR  370965 485263 492889 914752 1052820 982619 466992 620751 467028 236838 281824 212936 272105 295915 302496 175900 218868 211404 

QR net 182255 230095 224287 427952 469335 423655  180330 201911 178317 91094 101569 81731 116733 120416 134931 86980 91188 89532 

QTAH 47822 42974 7119 57829 44775 21163 93607 63016 16872 25169 ─ 4859 33349 11733 0 0 0 0 

Ağustos 

QD 273795 250696 20984 242221 283483 32560 170466 209636 23178 187258 217021 21191 97250 109573 4048 98805 113619 1409 

QR  324075 444251 400451 807632 997095 936360 453637 606027 407396 210226 266906 184556 233615 290830 253000 198363 226452 185761 

QR net 159218 210649 182223  377837  444493  403711  175173 197122 155548 80858 96193 70838 100221 118347 112852 98087 94348 78672 

QTAH 47633 40485 1266 51532 16479 3603 72118 55151 1172 19675 ─ 0 23511 38791 0 0 0 0 

Eylül 

QD 110357 113343 12320 51669 63442 0 28028 21467 0 46745 77186 0 22253 61635 0 24527 5715 0 

QR  73563 121757 73526 193081 303146 273997 115881 185593 92390 48324 81147 41833 38424 19829 49262 77306 84480 42789 

QR net 36141 57733 33458 90330 135139  118134  44748 60368 36001 18587 29246 16057 16484 8069 21973 38226 35198 18121 

QTAH 14607 18542 0 20429 2690 0 20209 4557 0 9291 ─ 0 7105 17427 0 0 0 0 

YILLIK 

QD 708872 903219 304881 596673 671611 333992 427631 549590 205067 451899 552549 241639 296517 363614 41268 260887 349795 58282 

QR  812287 985667 106020 1994237 2366979 2402886 1058153 1419593 1023962 503075 652920 554452 545075 789008 708987 467146 563999 439954 

QR net 399077 537568 482441 932971  1055172  1036002  408608 461749 391686 193496 235312 212819 233837 321069 316249 230995 234983 186325 

QTAH 152410 197051 15029 147976 82024 40802 214676 173115 39078 60165 2758 6330 80935 73217 0 0 0 0 

−: Su ölçümü yapılamamıştır.    
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Çizelge 3. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanallara ait aylık gece ve gündüz QD ve QTAH değerleri 

Tersiyerler Yıllar 
Değişken 

(m3/ay) 

AYLAR 
Yıllık Toplam 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül TOPLAM 

Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz  

Sa5 2005 
QD - - - - - - 36826 52826 90510 144558 109808 163987 44613 65744 281757 427115 708872 

QTAH - - - - - - 15957 26391 19751 28071 22014 25620 5990 8617 63712 88698 152410 

2006 
QD - - 25159 40479 26426 39321 62197 92753 103071 149773 95097 155599 44430 68913 356380 546839 903219 

QTAH - - 5683 7408 15250 18916 23856 23938 19775 23199 18362 22123 9026 9516 91951 105099 197051 

2007 
QD 6263 11225 19011 29378 11234 19079 12029 14904 55483 92970 8580 12404 5423 6898 118023 186858 304881 

QTAH 0 0 0 0 2319 3159 597 569 2432 4687 583 682 0 0 12194 9097 15029 

Sa9 2005 
QD - - - - - - 30207 40495 93359 138721 95805 146416 18984 32685 238356 358317 596673 

QTAH - - - - - - 6840 11346 25886 31943 21514 30019 8229 12200 62468 85508 147976 

2006 
QD - - 7536 10566 4688 10160 18323 24412 104422 144578 114115 169369 24626 38816 273710 397900 671611 

QTAH - - 1444 2685 1354 4255 4060 4281 19215 25560 6476 10003 772 1918 33322 48702 82024 

2007 
QD 7007 6274 9087 14178 5672 8615 12519 15952 89358 132772 10575 21985 0 0 134218 199776 333994 

QTAH 4718 3948 1878 2863 671 1649 215 92 8367 12796 1228 2375 0 0 17078 23724 40802 

Sa13 2005 
QD - - - - - - 18890 22709 77302 110236 66629 103837 11270 16757 174091 253539 427631 

QTAH - - - - - - 13501 15243 39785 53822 29370 42748 8472 11737 91127 123549 214676 

2006 
QD - - 6807 9732 7247 11899 27021 41703 89505 124572 77198 132438 5561 15905 213340 336250 549590 

QTAH - - 3993 5180 3560 5381 13631 18646 28045 34971 21808 33343 1120 3437 72157 100958 173115 

2007 
QD 6356 8569 7968 15047 9680 17252 4597 4869 38288 69265 7429 15749 0 0 74318 130749 205067 

QTAH 701 2990 2764 3301 3893 7385 0 0 6091 10782 372 800 0 0 13820 25257 39078 

Sa19 
2005 QD - - - - - - 18016 21585 69012 109283 73336 113921 21953 24793 182317 269582 451899 

 QTAH - - - - - - 1770 4261 10334 14835 7895 11780 3243 6048 23241 36924 60165 

2006 QD - - 5573 3173 10946 19683 23896 30135 67592 97344 89927 127094 29930 47256 227864 324685 552549 

 QTAH - - 0 0 858 1228 177 494 0 0 0 0 0 0 1035 1722 2758 

2007 QD 8833 14154 2027 3806 9564 14340 7024 5868 65448 89384 8337 12854 0 0 101232 140406 241639 

 QTAH 0 0 0 0 503 968 0 0 2086 2774 0 0 0 0 2589 3741 6330 

Sa21 
2005 QD - - - - - - 18935 26799 53184 78097 38548 58701 8220 14033 118887 177630 296517 

 QTAH - - - - - - 7073 9898 13570 19779 7392 16118 2508 4597 30543 50393 80935 

2006 QD - - 10458 15355 1922 5316 9753 17775 52775 79051 43671 65903 24578 37057 143158 220456 363614 

 QTAH - - 0 0 0 0 1128 4138 1488 10245 5111 33680 5389 12038 13116 60101 73217 

2007 QD 422 5799 0 2129 2428 5017 0 0 8893 12531 0 4048 0 0 11744 29524 41268 

 QTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sa25 
2005 QD - - - - - - 12333 17632 45866 61724 39034 59771 9117 15410 106350 154536 260887 

 QTAH - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 QD - - 10169 14160 9225 10938 8930 14303 68099 94635 54101 59518 2272 3443 152798 196997 349795 

 QTAH - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 QD 1471 2711 4572 6278 1779 3353 0 0 16444 20265 363 1046 0 0 24629 33653 58282 

  QTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Çizelge 4. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanalların gündüz QTAH/QD oranları (%) 

AYLAR 
Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Mart − − * − − 62,9 − − 34,9 − − * − − * * * * 

Nisan − 18,3 * − 25,4 20,2 − 53,2 21,9 − * * − * * * * * 

Mayıs − 48,1 16,6 − 41,9 19,1 − 45,2 42,8 − 6,2 6,8 − * * * * * 

Haziran 50,0 25,8 3,8 28,0 17,5 0,6 67,1 44,7 * 19,7 1,6 * 36,9 23,3 + * * * 

Temmuz 19,4 15,5 5,0 23,0 17,7 9,6 48,8 28,1 15,6 13,6 − 3,1 25,3 13,0 * * * * 

Ağustos 15,6 14,2 5,5 20,5 5,9 10,8 41,2 25,2 5,1 10,3 − * 27,5 51,1 * * * * 

Eylül 13,1 13,8 * 37,3 4,9 + 70,0 21,6 + 24,4 − + 32,8 32,5 + * * + 

Yıllık 20,8 19,2 4,9 23,9 12,2 11,9 48,7 30,0 19,3 13,7 0,5 2,7 28,4 27,3 * * * * 

−) Su ölçümü yapılamamıştır. *) QTAH=0  +) QD=0    

Çizelge 5. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanalların gece QTAH/QD oranları (%) 

AYLAR 
Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Mart − − * − − 67,3 − − 11,0 − − * − − 9,5 * * * 

Nisan − 22,6 * − 19,2 20,7 − 58,7 34,7 − * * − * * * * * 

Mayıs − 57,7 20,6 − 28,9 11,8 − 49,1 40,2 − 7,8 5,3 − * 46,5 * * * 

Haziran 43,3 38,4 5,0 22,6 22,2 1,7 71,5 50,4 * 9,8 0,7 * 37,4 18,3 + * * * 

Temmuz 21,8 19,2 4,4 27,7 18,4 9,4 51,5 31,3 15,9 15,0 − 3,2 25,5 9,1 1,9 * * * 

Ağustos 20,0 19,3 6,8 22,5 5,7 11,6 44,1 28,2 5,0 10,8 − * 19,2 34,5 24,9 * * * 

Eylül 13,4 20,3 * 43,3 3,1 + 75,2 20,1 + 14,8 − + 30,5 29,8 + * * + 

Yıllık 22,6 25,8 5,0 26,2 12,2 12,7 52,3 33,8 18,6 12,7 0,5 2,6 25,7 19,3 10,4 * * * 

−) Su ölçümü yapılamamıştır. *) QTAH=0  +) QD=0 

Çizelge 2 incelendiğinde, tersiyer kanallarda her üç yılda da toplam QD değerlerinin QR değerlerinden düşük, 

özellikle 2007’de daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, 2007 yılında yaşanan kuraklığın bir sonucudur. 

Tersiyer kanallar düzeyinde aylık periyotlar dikkate alındığında, baraj işletim periyodu dışında genel olarak QD 

değerleri QR değerlerinin üzerinde iken, baraj işletim periyodunda ise bunun tersine bir durum ortaya çıkmıştır. Bu da, 

baraj işletim döneminde, seçilen tersiyerlerin sulama suyu gereksinimlerini karşılamadığını göstermektedir. Ünal ve 

ark. (2004) tarafından yapılan anket çalışmasında, Sa9, Sa13 ve Sa19 tersiyer kanalların baş kısımdaki tarlaların 

tamamının (%100) şebeke suyundan yararlandığı; orta ve son kısımdakilerin ise %11-22’sinin şebeke suyuna ek 

olarak tahliye suyu ve yeraltı suyunu kullandığı belirtilmiştir. 

En yüksek QTAH ve QTAH/QD değerleri Sa13 tersiyerinde olmuştur. Ancak, bu tersiyerin sonunda suyun tahliye 

rögarına akması zaman zaman üreticiler tarafından engellenip kendi olanaklarıyla oluşturdukları bir yapı ile tarlalarına 

sulama amaçlı alınmıştır. Bu durumun, Sa13 tersiyerindeki QTAH miktarının diğer tersiyerlerden fazla çıkmasının bir 

nedeni olabileceği düşünülmektedir. Sa25 tersiyerinde ise kanalet farklı noktalardan kırılarak güzergahın farklı 

kesimlerinden tahliye kanalına akıtıldığından tersiyer sonuna su hiç gelmemektedir. Sekonderin başında bulunan 

Sa5, Sa9 ve Sa13 tersiyerlerinde gece QTAH/QD oranları gündüz QTAH/QD oranlarından daha yüksek bulunmuştur. Bu da, 

söz konusu tersiyerlerde suyun geceleri tahliyeye akıtıldığını göstermektedir. 

3.3. Tersiyer Kanalların Su Dağıtım Performansı 

Su Temini Oranı 

Tersiyer kanal sulama alanlarına ilişkin hesaplanan RWSnet ve RWS değerleri Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer düzeyindeki RWSnet ve RWS değerleri  

Aylar Yıllar  Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

Mart 

2006 
RWSnet ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

RWS ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

2007 
RWSnet 10,38 0,99 5,05 3,11 1,02 ─ 

RWS 4,73 0,43 1,93 1,19 0,46 ─ 

Nisan 

2006 
RWSnet ─ ─ ─ 4,42 2,39 5,93 

RWS ─ ─ ─ 1,59 0,97 2,47 

2007 
RWSnet 10,82 0,60 2,77 0,27 0,12 ─ 

RWS 4,92 0,26 1,06 0,10 0,05 ─ 

Mayıs 

2006 
RWSnet 4,97 2,39 12,99 4,84 0,19 2,76 

RWS 2,36 1,07 4,23 1,74 0,08 1,15 

2007 
RWSnet 18,92 0,84 7,70 1,70 1,11 ─ 

RWS 8,61 0,36 2,94 0,65 0,45 ─ 

Haziran 

2005 
RWSnet 4,18 1,92 4,98 13,39 ─ 3,89 

RWS 2,05 0,90 1,92 5,15 ─ 1,92 

2006 
RWSnet 5,90 ─ ─ ─ 1,11 8,21 

RWS 2,80 ─ ─ ─ 0,45 3,42 

2007 
RWSnet 0,78 1,32 1,34 10,56 ─ ─ 

RWS 0,35 0,57 0,51 4,05 ─ ─ 

Temmuz 

2005 
RWSnet 1,29 0,54 1,04 1,96 1,11 1,24 

RWS 0,63 0,25 0,40 0,75 0,48 0,61 

2006 
RWSnet 1,10 0,53 1,06 1,62 1,09 1,78 

RWS 0,52 0,24 0,34 0,59 0,45 0,74 

2007 
RWSnet 0,66 0,52 0,60 1,89 0,16 0,41 

RWS 0,30 0,23 0,23 0,73 0,07 0,17 

Ağustos 

2005 
RWSnet 1,72 0,64 0,97 2,32 0,97 1,01 

RWS 0,84 0,30 0,38 0,89 0,42 0,50 

2006 
RWSnet 1,19 0,64 1,06 2,26 0,93 1,20 

RWS 0,56 0,28 0,35 0,81 0,38 0,50 

2007 
RWSnet 0,12 0,08 0,15 0,30 0,04 0,02 

RWS 0,05 0,03 0,06 0,11 0,02 0,01 

Eylül 

2005 
RWSnet 3,05 0,57 0,63 2,51 1,35 0,64 

RWS 1,50 0,27 0,24 0,97 0,58 0,32 

2006 
RWSnet 1,96 0,47 0,36 2,64 7,64 0,16 

RWS 0,93 0,21 0,12 0,95 3,11 0,07 

2007 
RWSnet 0,37 ─ ─ ─ ─ ─ 

RWS 0,17 ─ ─ ─ ─ ─ 

Yıllar 

 

2005 
RWSnet 1,78 0,64 1,05 2,34 1,27 1,13 

RWS 0,87 0,30 0,40 0,90 0,54 0,56 

2006 
RWSnet 1,68 0,64 1,19 2,35 1,13 1,49 

RWS 0,92 0,28 0,39 0,85 0,46 0,62 

2007 
RWSnet 0,63 0,32 0,52 1,14 0,13 0,31 

RWS 0,29 0,14 0,20 0,44 0,06 0,13 

-) QD>1 ve QR= 0 ile QD=1 ve QR= 0 olduğundan RWS hesaplanmamıştır. 

RWS=1 olması, gereksinimi karşılayacak düzeyde; RWS<1 olması gereksinimden daha az; RWS>1 olması ise 

gereksinimden daha fazla su saptırıldığını göstermektedir (Beyribey ve ark., 1997). Araştırma yıllarında tersiyer 

kanalların aylık RWS değerleri Temmuz ayında 0,07-0,75 ve Ağustos ayında 0,01-0,89 arasında değişmiştir. Sulama 

suyu gereksiniminin maksimum olduğu temmuz ve ağustos aylarında genel olarak, RWS değerleri 1’den küçük 

çıkarken RWSnet  değerleri 1’e yakın ya da 1’den büyük bulunmuştur. Pamuk ve mısır sulamasının olmadığı aylarda 

gereksinimden fazla veya gereksinim olmadığı halde tersiyerlere su saptırılması, bu aylara ait RWS değerlerinin 1’den 

büyük bulunmasına neden olmuştur. Ancak, bu dönemlerde sisteme Gediz nehrindeki yatak suyu verilmektedir. Bu 

su, tav suyu olarak kullanıldığı gibi üreticiler tarafından yaz sezonunda kullanılmak üzere drenaj kanallarında da 

biriktirilmektedir. Levine (1982) tarafından belirtildiği gibi RWSnet’in 2,5 katını aşan miktarda su saptırılması uygun 

olmayan su yönetim göstergesidir. 2005 ve 2006 yıllarında yıllık RWS değerleri sırasıyla 0,30-0,90, 0,28-0,92 

arasında, yıllık RWSnet değerleri ise sırasıyla 0,64-2,34, 0,64-2,35 arasında değişmiş ve en düşük değerler Sa9 

tersiyerinde, en yüksek değerler Sa5 ve Sa19’da olmuştur. Sa5 tersiyerinin sekonderin başında bulunması, Sa19’un 

da sulama alanına göre kanalet kapasitesinin yüksek olması avantaj sağlamaktadır. Diğer tersiyerlere göre sulama 

alanı büyük olan Sa9 tersiyerinin kanalet kapasitesi gereksinimi karşılayacak boyutta değildir. 2007 yılına ilişkin 

değerlerin, diğer yıllara göre düşük olmasının nedeni, kuraklıktan dolayı tersiyerlere gereksinimden daha az su 

verilmesidir. Tersiyerlerin RWSnet değerleri, RWS değerlerinin yaklaşık iki katı kadardır. Bu durum, iletim ve su 

uygulama randımanlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Beyribey ve ark. (1997) tarafından yapılan benzer 

bir çalışmada da, 119 sulama şebekesinin aylık RWS değerleri Haziran’da 0,29-1,67, Temmuz’da 0,44-1,49 ve 

Ağustos’da 0,40-1,71 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ile çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında çalışma 

alanındaki sistemin su dağıtım performansının su temini yönünden daha kötü olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma 

alanındaki tersiyerlere ait yıllık RWS değerleri (0,06-0,92) ile Türkiye’deki diğer bazı sulama şebekelerine ait değerler 
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(0,17-7,83) (Öğretir ve Beyribey, 1997; Çakmak, 2001; Yazgan ve Değirmenci, 2002) ile karşılaştırıldığında, 

Türkiye’deki açık kanal sulama şebekelerinin su sağlama oranı bakımından benzer özellikte olduğu görülmektedir.  

Dağıtım Etkinliği 

Tersiyer kanalların aylık ve yıllık gündüz ve gece DE değerleri sırasıyla Çizelge 7 ve 8’de verilmiştir. 

Çizelge 7. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanalların gündüz DE değerleri 

AYLAR 
Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Mart − − 0,81 − − 0,21 − − 0,52 − − 0,74 − − 0,87 − − 0,80 

Nisan − 0,65 0,81 − 0,64 0,64 − 0,20 0,65 − 0,70 0,74 − 0,80 0,87 − 0,81 0,80 

Mayıs − 0,35 0,64 − 0,47 0,65 − 0,28 0,44 − 0,64 0,67 − 0,80 0,87 − 0,81 0,80 

Haziran 0,33 0,57 0,77 0,59 0,71 0,83 0,17 0,28 0,87 0,50 0,68 0,74 0,46 0,57 + 0,87 0,81 + 

Temmuz 0,64 0,68 0,76 0,64 0,71 0,74 0,35 0,45 0,71 0,56 − 0,71 0,58 0,67 0,87 0,87 0,81 0,80 

Ağustos 0,67 0,69 0,76 0,66 0,83 0,73 0,43 0,48 0,82 0,60 − 0,74 0,56 0,29 0,87 0,87 0,81 0,80 

Eylül 0,70 0,69 0,81 0,50 0,84 + 0,14 0,51 + 0,46 − + 0,50 0,48 + 0,87 0,81 + 

Yıllık 0,62 0,64 0,76 0,63 0,77 0,72 0,35 0,43 0,68 0,56 0,69 0,71 0,55 0,53 0,87 0,87 0,81 0,80 

−) Su ölçümü yapılamamıştır      +) QD =0 

Çizelge 8. 2005-2007 sulama sezonlarında tersiyer kanalların gece DE değerleri 

AYLAR 
Sa5 Sa9 Sa13 Sa19 Sa21 Sa25 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Mart − − 0,81 − − 0,17 − − 0,76 − − 0,74 − − 0,78 − − 0,80 

Nisan − 0,60 0,81 − 0,70 0,63 − 0,14 0,52 − 0,70 0,74 − 0,80 0,87 − 0,81 0,80 

Mayıs − 0,25 0,60 − 0,60 0,72 − 0,24 0,47 − 0,64 0,67 − 0,80 0,87 − 0,81 0,80 

Haziran 0,40 0,45 0,76 0,64 0,67 0,82 0,13 0,23 0,87 0,60 0,68 0,74 0,46 0,62 + 0,87 0,81 + 

Temmuz 0,61 0,64 0,77 0,59 0,71 0,75 0,33 0,42 0,71 0,55 − 0,71 0,57 0,71 0,85 0,87 0,81 0,80 

Ağustos 0,63 0,64 0,74 0,65 0,83 0,72 0,40 0,45 0,82 0,59 − 0,74 0,64 0,46 0,62 0,87 0,81 0,80 

Eylül 0,70 0,63 0,81 0,44 0,86 + 0,09 0,53 + 0,55 − + 0,52 0,50 + 0,87 0,81 + 

YILLIK 0,60 0,57 0,76 0,61 0,77 0,71 0,32 0,39 0,68 0,57 0,69 0,71 0,57 0,64 0,77 0,87 0,81 0,80 

−) Su ölçümü yapılamamıştır      +) QD =0 

Sulama sistemlerinde DE’nin 1’e eşit veya yakın olması istenir (Bos and Nugteren, 1990). Tersiyer kanalların yıllık 

ve aylık gündüz ile gece DE değerleri 1’den küçük bulunmuştur. Bu durum, tersiyerlerden tarlalara yeterli su 

dağıtımının yapılamadığını göstermektedir. Araştırmada gündüz ve gece DE değeri en düşük Sa13, en yüksek ise 

QTAH= 0 olan Sa25 tersiyerinde bulunmuştur. Ancak, bu tersiyerin tahliye rögarının hemen önünde bulunan limnigraf 

ile QTAH olarak ölçülen sulama suyu tahliye olmamakta, üreticilerce tahliye rögarının üzerinden toprak kanala 

sulamada kullanılmak üzere aktarılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tahliye olarak ölçülen su sulamada kullanılmaktadır. 

Kurak yıl olan 2007’de ve pamuk sulamasının yoğun olduğu temmuz ile ağustos aylarında DE değerleri yüksek 

olmuştur. Sa19 tersiyerinin QTAH/QD oranı düşük olmasına rağmen DE değeri de düşük bulunmuştur. Bu durum, iletim 

randımanının diğer tersiyerlere göre düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Tersiyerlere, gereksinim olmadığı veya 

gereksinimden fazla su saptırılması DE’nin düşük bulunmasına sebep olmaktadır.  

Dağıtım Performans Oranı 

Tersiyer kanallara ait DPR değerleri Çizelge 9’da verilmiştir. Performans göstergesi olan DPR değeri, 0,9-1,1 

arasında “iyi”, 0,7-0,9 veya 1,1-1,3 arasında “orta”, 0,7’den küçük veya 1,3’den büyük olduğunda ise “kötü” olarak 

değerlendirilmektedir (Murray-Rust et al., 2000).  

Çizelge 9. Tersiyer kanalların araştırma yıllarına ilişkin ortalama DPR değerleri 

Tersiyerler Kanalet Tipi Uzunluk (m) qproje (m
3/s) qgerçek (m

3/s) DPR 

Sa5 T.600 2295 0.198 0.117 0.59 

Sa9 T.450 2165 0.210 0.135 0.64 

Sa13 T.450 1998 0.220 0.130 0.59 

Sa19 T.600 3205 0.283 0.157 0.55 

Sa21 T.600 2760 0.250 0.063 0.25 

Sa25 T.450 1991 0.150 0.071 0.47 

Seçilen tersiyerlerin proje debileri 0,150-0,283 m3/s arasındadır. Araştırma yıllarında, bu tersiyerlerin kanal 

başı maksimum debilerinin ise 0,063-0,135 m3/s arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu değerlere göre tersiyerlerin 

ortalama DPR değerleri 0,25-0,64 arasında bulunmuş olup en düşük değer Sa21, en yüksek değer ise Sa9 

tersiyerinde elde edilmiştir. Sa21 tersiyerinde kanal taban eğiminin düşük olması nedeniyle kanal tabanında oluşan 

siltasyon DPR değerlerinin düşük çıkmasına yol açmaktadır. Elde edilen bu DPR değerlerine göre tersiyerlerin dağıtım 

performansı “kötü” sınıfa girmektedir. Bu değerler, Hindistan-Tambraparani sulama sistemindeki 11 adet kanala ait 

0,16-0,82 değerleriyle karşılaştırıldığında (Brewer et al., 1997) görülen benzerlik bu iki sistemdeki kanalların bakım ve 

onarıma gereksinimi olduğunu ortaya koymaktadır.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, Menemen Sol Sahil sulama sisteminin sonunda bulunan sekondere bağlı tersiyer kanalların 

2005-2007 yıllarına ilişkin performansları; su temin oranları, dağıtım etkinliği ve dağıtım performans oranı 

göstergeleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu göstergeler sulama sezonu boyunca tersiyer kanallara saptırılan, 

saptırılması gereken ve tersiyer sonlarından tahliye olan sulama suyu miktarı değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Sulama suyu gereksiniminin maksimum olduğu temmuz ve ağustos aylarında sulama suyu temini oranları 1’den 

küçük, net sulama suyu temini oranları ise 1’den büyük bulunmuştur. Bu durum, bu aylarda tersiyerlere net sulama 

suyu gereksiniminin üzerinde su verilmesine karşın gereksinimin karşılanmadığının bir göstergesidir. Pamuk ve mısır 

sulamasının olmadığı aylarda ise su temini gösterge değerleri 1’den oldukça büyük olmuştur. Bu gösterge 

değerlerindeki farklılıklar, mevcut suyun aylık gereksinimlere göre dağıtımın iyi yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Tersiyerlerin aylara ve yıllara göre gündüz ve gece dağıtım etkinliği değerlerinin 1’den küçük bulunması, kanallardan 

tarlalara yeterli su dağıtımının yapılamadığını göstermektedir. Araştırma yıllarına ait dağıtım performans oranı 

değerlerine göre tersiyerlerin dağıtım performansı “kötü” sınıfa girmiştir. Sonuç olarak, performans göstergeleri 

tersiyerlere gereksinim duyulan zamanda su dağıtımının yapılamadığını ortaya koymuştur. Performansın 

yükseltilmesi için yönetsel ve yapısal yönden bazı iyileştirmelere gerek duyulmaktadır. Bu bağlamda, tersiyerlerde 

bakım ve onarım çalışmalarına daha fazla önem verilmeli, su dağıtım planları hazırlanmalı, su miktarları kanal ve tarla 

seviyesinde ölçülmeli, su dağıtımına ilişkin izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. 

KAYNAKLAR 

Akkuzu, E., Aşık, Ş., Ünal, H.B., Karataş, B.S. ve Avcı, M., 2003. Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve 

Değişkenliğin Belirlenmesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 40(3), Sayfa: 97-104.  

Allen, R.G., Jensen, M.E., Wright. J.L. and Burman, R.D.,1989. Operational Estimates of Reference Evapotranspiration, Agronomy 

Journal number: 81, page:650-662. 

Avcı, M., Akkuzu, E., Kılıç. M. ve Karataş, B.S. 1999. Sekonder Sulama Kanalı Düzeyinde Su Dağıtım Eşitliği Üzerine Bir Araştırma, VII. 

Kültürteknik Kongresi. 11-14 Kasım 1999, sayfa: 29-33, Kapodokya.  

Beyribey, M., Erdoğan. F.C., Çakmak, B. ve Aküzüm, T. 1997. Katılımcı Sulama Yönetimi ve Sulama Birliklerinde Sistem 

Performansının Değerlendirilmesi, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 haziran 1997, Kirazlıyayla-Bursa, Sayfa: 162-171. 

Brewer, J.D., Sakthivadivel, R. and Raju, K.V., 1997. Water Distrubition Rules and Water Distrubition Performance: a Case Study in 

The Tambraparani Irrigation System. IIMI Research Report 12, Colombo, 34 p.  

Bos, M. G. and Nugteren, J. 1990. On irrigation efficiencies, 2nd edn. ILRI Publication No.19, International Ins., for Land Reclamation 

and Iimprovement (ILRI), Wageningen.  

Bos, M.G., 1997. Performance Assessment Indicators for Irrigation and Drainage, Irrigation and Drainage Systems Vol:11. 

Çakmak, B., 2001. Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Yayın No:7 (3) , 

Sayfa:111-117. 

Güngör, Y., Ersözel, A.Z. ve Yıldırım, O., 1996. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1443, Ders Kitabı:424. 

İlbeyi, A., 2005. Türkiye’de Bitki Su Tüketimleri Tahmininde Kullanılacak Bitki Katsayılarının Belirlenmesi, KHGM Müdürlüğü, 

Araştırma Enstitüsü Müd., Ankara. 

Karataş, B.S., 2006. Cografi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleriyle Menemen Sulama Sistemi Performansının 

Değerlendirilmesi, (Doktora), Ege Üniv., İzmir.  

Korkmaz, N., Avci, M., Unal, H. B., Asik, S. and Gunduz, M., 2009. Evaluation of The Water Delivery Performance of the Menemen 

Left Bank Irrigation System Using Variables Measured On-Site, ASCE Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 

Vol:135(5), Page: 633-642. 

Levine, G., 1982. Relative Water Supply: An Explanatory Variable for Irrigation Systems. Technical Report No:6, Cornel university, 

Ithaca, New York. 

Molden, D.J. and Gates, T.K., 1990. Performance Measures for Evaluation of Irrigation Water Delivery Systems, Journal of Irrigation. 

and Drain. Eng., Vol: 116 (6). Page: 804-823.  

Murray-Rust, D.H., Lashari, B., and Memon, Y. 2000. Extended Project on Farmer Managed Irrigated Agriculture Under The National 

Drainage Program (NDP): Water Distribution Equity in Sindh Province, Pakistan. Lahore, Pakistan: International Water 

Management Institute (IWMI) 31p. (IWMI working paper 9). 

Murray-Rust, D.H. and Svendsen, M., 2001. Performance of Locally Managed Irrigation in Turkey: Gediz Case Study, Irrigation and 

Drainage Systems, 15:373-388.  

Öğretir, K. ve Beyribey, M., 1997. Eskişehir DSİ Sulama Şebekesinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi, KHGM Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Eskişehir.  

Small, L.E. and Svendsen, M., 1990. A Framework for Assessing Irrigation Performance. Irrigation and Drainage Systems, Vol: 4, 

Page: 283-312. 

Topraksu, 1971. Menemen Ovası Temel Toprak Etüdü, Topraksu Genel Md. Toprak Etüd ve Haritalama Dairesi. Yayın No: 236ü, 

Ankara.  

UTAEM, 2011. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müd., Rasat Verileri.  

Ünal., H.B., Avcı, M., Aşık. Ş., Akkuzu, E., Kılıç, M., Karataş, B.S., 2004. Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil 

Sulama Sistemi Örneği, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (3):165-175, ISSN 1018-8851. 

Yazgan, S. ve Değirmenci, H., 2002. Sulama Projelerinin Başarılarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Etkinlik Göstergeleri: Bursa 

Yeraltı Sulaması Örneği, Turkish Jour. of Agriculture and Forestry, Vol:26, Page: 93-99. 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

798 
 

FARKLI SULAMA STRESİ KOŞULLARINDA MAHLEP (Prunus mahaleb L.) 

ÇÖĞÜRLERİNİN STOMA YOĞUNLUĞUNUN VE BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ 

İ. Kürşat ÖZYURT1  Yaşar AKÇA2  Oğuzhan AYDIN1 

ÖZET 

Bu çalışma, kiraz fidanı üretiminde anaç olarak kullanılan mahlep çöğürlerinin, su kısıtı koşullarında stomal değişimlerini belirlemek 

amacıyla, 2010 yılında, Tokat-Kazova’da yürütülmüştür. Araştırmada; mahlep çöğürleri su stresine tabi tutulmuştur. Su kısıtı için, dört farklı sulama 

konusu uygulanmıştır (S1= eksik nemin tarla kapasitesine getirilmesi, S2= S1 konusuna verilen suyun %70 oranında uygulanması, S3=S1 konusuna 

verilen suyun %40 oranında uygulanması, S4=S1 konusuna verilen suyun %10 oranında uygulanması).  Sulama konularının etkisini belirlemek 

amacı ile, stoma sayısı, stoma boyu ve stoma eni değerleri ölçülmüştür. 

Çalışma sonucunda artan su stresine bağlı olarak, stoma sayısında istatistiksel olarak önemli değişikler olduğu saptanmıştır. Bu 

bakımdan stres koşullarının stomaları etkilediği ve bitki-su ilişkileri açısından bunun önemli olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mahlep (Prunus mahaleb L.), su stresi, stoma 

DETERMINATION OF STOMATAL DENSITY AND SIZE TO MAHALEB (Prunus 

mahaleb L.) WITH DIFFERENT WATER STRESS CONDITION 

ABSTRACT 

This study was carried out to effect water stres on mahaleb seedling which has used for pruduct cherry tree,  at Tokat-Kazova, in 2010 

year. In research; mahaleb seedling were subjected to water stress. Four different irragation regimes were applied (S1= completing water deficit to 

field capacity, S2 =  70% of S1 application, S3= 40% of S1 application, S4= 10% of S1 application). In order to determine the effect of irrigation 

regime,  number of stomata, length and with of stomata were measured.  

As a result of this study,  depending ontothe increasing water stress, important statistically changes were obtained on the number of 

the stomata. Therefore it is concluded that stomata was effected by irrigation water stresses and this is important in terms of plant-water relations. 

Key Words: Mahaleb (Prunus mahaleb L.), water stress, stomata 

1.GİRİŞ 

Bitkiler yaşamları sürecinde birçok stres faktörü ile karşılaşmaktadır. Bitki üzerinde ender olarak tek 

başlarına etki yapabilen bu stres faktörleri, genellikle etkilerini eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. Biyotik 

(patojen, diğer organizmalarla rekabet vb.) ve abiyotik (kuraklık, tuzluluk, radyasyon, yüksek sıcaklık veya don vb.) 

stres faktörleri, ekonomik önemi olan tahıllar dahil tüm bitkilerin normal fizyolojik işlevlerinde değişikliklere yol 

açmaktadır. Tüm bu stres faktörleri bitkilerin biyosentetik kapasitelerini azaltır, normal fonksiyonlarını değiştirir ve 

bitkinin ölümüne yol açabilecek zararlara neden olabilir ( Lichtenhaler, 1996). 

Su kısıtına maruz kalan bitkilerin ekonomik olarak ürün vermesi için bu ortam koşullarına adapte olabilme 

özelliği taşıması veya su stresine uyum sağlayabilme yeteneğinde olması gerekmektedir. Kurağa dayanıklı çeşitlerin 

saptanması ve bitkilerin bu özelliklerinden yararlanılabilmesi için öncelikle kuraklık stresinin bitkiler üzerindeki temel 

esaslarının anlaşılması zorunluluğu vardır (Kaynaş ve Eriş, 1998). 

Bitki, metabolik aktivitesi sırasında gereksinim duyduğu suyu kökleri ile ve erimiş besin maddeleri ile birlikte 

alır. Çeşitli organlarda değişik amaçlarla kullanılan su daha sonra bitki tarafından dışarı atılır. Bitkilerde esas olarak 

buhar halinde gerçekleşen ve transpirasyon olarak tanımlanan su kaybının büyük oranla gerçekleştiği organlar ise 

yapraklardır. Yapraklardaki terleme olayı kütikula veya stomalar aracılığı ile olurken bunlardan stomal transpirasyon 

daha büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yapraklardaki stoma yoğunluğu ve stomaların hareketi ile bitkinin yitirdiği su 

ve bitki-su dengesi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır (Abak ve Yanmaz, 1980). 

Su kısıtı koşullarında oluşturulan en erken tepkilerden biri, kloroplastlara CO2 difüzyonunu kısıtlayan stoma 

kapanması olayıdır ( Lima ve ark., 2002 ; Muller ve Whitshitt, 1997). Kuraklık sırasında bitkilerin stomalarını 

kapatmalarına neden olan iki temel etken, hidrolik sinyaller (yaprak su potansiyeli, hücre turgoru) ve kimyasal 

sinyaller (absisik asit)’dir. Köklerde sentezlenen ve transpirasyon akıntısıyla bekçi hücrelerine taşınan absisik asit 

(ABA), bekçi hücrelerindeki hipotetik ABA reseptörüne bağlanarak, kuraklık stresi koşulları altında stomaların 

kapanmasını sağlar (Teiz ve Zeiger, 1998).  
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Önceleri stomaların kapanmasında, yapraktaki su potansiyelinin ve hücre turgorunun azalmasının etkili 

olduğu düşünülürken; yaprak su potansiyelinde bir düşme olmaksızın stomal iletkenliğin azaldığı örneklerin 

görülmesi üzerine; stoma kapanmasının yapraktaki su potansiyelinden çok, toprağın su potansiyeline bağlı olduğu 

belirlenmiştir. Son zamanlarda birçok araştırıcı tarafından aynı anda ya da farklı zamanlarda gerçekleşen hidrolik ve 

kimyasal sinyal tipleri arasında bir kombinasyon olduğuna dair kanıtlar öne sürülmektedir (Asamaa ve ark., 2002 ; 

Comstock, 2002).  

Bu kapsamda; topraktaki su miktarı belirli oranlarda kısıtlanırken, stomaların bu kısıtlarla verdiği tepkinin 

araştırılması amacı ile bu çalışma yürütülmüştür. 

2.MATERYAL ve YÖNTEM 

2.2. Materyal 

Çalışmanın materyalini Tokat İli kiraz fidanı üretiminde kullanılan mahlep çöğürleri oluşturmuştur. Mahlep 

kazık kök yapısı nedeniyle kurak şartlara uyumlu bir anaçtır (Özbek, 1978 ; Özçagıran, 1976). 

Bu amaçla fidan üreticilerinden  temin edilen 36 adet mahlep çöğürü, 40 litrelik saksılar ve 1 : 2 : 1 : 0,5 

oranlarında kum : tınlı toprak : torf : çiftlik gübresi karıştırılarak hazırlanan harç kullanılmıştır. Sayımlar ve ölçümler 

için, 40x10 büyütmeli ışık mikroskobu ve oküler mikrometre kullanılmıştır. 
 

2.3. Yöntem 

2.3.1. Deneme Yerinin Planlanması  

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlı ve 4 konulu olarak yürütülmüştür. Parseller 

arasında 0.5m, tekrarlar arasında 1 m boşluk bırakılmıştır. Her bir konuda 3 tekerrür, her tekerrürde 3 adet bitki yer 

almıştır. Deneme planı Şekil 2.1.’de verilmiştir. 

Şekil 2.1.  Deneme planı 

2.3.2. Sulama Konuları 

S1: Elverişli nem %40’a düştüğünde, eksik elverişli nemin tamamının sulama suyu olarak verildiği konu. Bu 

konu kontrol konusu olarak değerlendirilmiştir. Diğer sulama konuları bu konuda verilen suyun belirli oranlarda 

verilmesi ile oluşturulmuştur. 

S2: S1 konusunda verilen suyun %70’ i verilerek oluşturulan konudur. 

S3: S1 konusunda verilecek suyun % 40’ı verilerek oluşturulan konudur. 

S4: S1 konusunda verilecek suyun % 10’u verilerek oluşturulan olan konudur. 

2.3.3. Sulama Uygulamaları 

Hazırlanan harcın tarla kapasitesi ve solma noktası laboratuar analizleri ile  belirlenerek elverişli nem 

hesaplanmıştır.  Verilen su miktarları ve sulama konuları elverişli nemin belirli oranlarda uygulanması ile 

oluşturulmuştur. Sulamalar başlayıncaya kadar elverişli nemin tamamı bütün konulara eşit olarak verilmiştir. Sulama 

konuları 1 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında uygulanmıştır. Hesaplanan suyun verilmesinde tartım metodu 

uygulanmıştır (Düzdemir, 2009). 

2.3.4. Stoma Ölçümleri 

Stoma sayım ve ölçümleri için her bir mahlep çöğürüne ait en güçlü sürgünün alttan 10. yaprağı 

kullanılmıştır. Yaprak örnekleri konulu sulamalara başlandığında 01.07.2010  ve konulu sulamaların bitiminde 

30.08.2010 tarihlerinde  alınmıştır.  

Yapılan bir ön deneme ile mahleplerde stomaların yaprakların sadece alt yüzeyinde bulunduğu 

(hipostomatik) saptanmıştır.  Bu sebeple mikroskop altında incelenen kesitler, yaprağın alt kısmından çıkarılmıştır. Her 

MS3 MS3 MS3  MS2 MS2 MS2  MS1 MS1 31S1  MS4 MS4 MS4 

 

MS1 MS1 MS1  MS4 MS4 MS4  MS3 MS3 MS3  MS2 MS2 MS2 

 

MS2 MS2 MS2  MS1 MS1 MS1  MS4 MS4 MS4  MS3 MS3 MS3 
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yaprak örneğinin sap kısmı ortası ve uç kısmından alınan örnekler incelenerek düzgün görülen stomalar sayılmış, 

bulunan değerlerin ortalaması o konunun o tekerrürüne ait sonuç olarak işlenmiştir. Stoma boy ve en ölçümleri ise 

oküler mikrometre ile yapılmıştır (Çağlar ve ark. 2004). Elde edilen sonuçlar SPSS paket programında 

değerlendirilerek LSD testi yapılmış ve harf grupları oluşturulmuştur. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Bulgular 

3.1.1.  Stoma Yoğunluğu 

Mahlep çöğürlerinin farklı su kısıtı altındaki stoma yoğunlukları çizelge 3.1’de verilmiştir. Konulu sulamalar 

öncesi ile konulu sulamalar sonrasında yapılan ölçümlerden elde edilen % değişim değerleri üzerinde istatistiksel 

analizler yapılmıştır. Analizlerde stoma yoğunlukları LSD testine göre %99 güvenle önemli çıkmıştır. Konuların önem 

derecesine göre harf gruplandırmaları çizelgede verilmiştir. Faydalı suyun tamamının verildiği S1 konusunda stoma 

sayılarında artış belirlenirken, su kısıtının uygulandığı S2, S3 ve S4 konularında stoma sayılarında azalmalar olduğu 

tespit edilmiştir. 

Çizelge 3.1. İncelenen Mahlep Çöğürlerinin Stoma Sayıları 

Sulama Konuları Stoma Sayıları ( ad./mm2 ) 

*K.S.Ö *K.S.S % Değişim 

S1 189,08 214,30 13,79   A 

S2 197,25 172,33   -12,72   AB 

S3 158,5 116,41 -25,66   C 

S4 157,33 105,83 -32,79   C 

LSD 46,608 

*K.S.Ö : Konulu Sulama Öncesi 

*K.S.S : Konulu Sulama Sonrası 

Konulu sulamaların sonunda en fazla stoma sayısı S1 ve S2 konularında (sırasıyla 214.30 ve 172.33 

adet/mm2 ) bulunurken, en az stoma sayısı S3 ve S4 konularında (sırasıyla 116,41 ve 105,83  adet/mm2 ) 

bulunmuştur. 

3.1.2. Stoma Boyu 

Konulu sulama öncesinde 13 ila 17,46 µm arasında olan stoma boyu, konulu sulamalar sonrasında 10,31 

ile 19,1 µm arasında değişmekte ve konular arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamaktadır (Çizelge 3.2).  

Çizelge 3.2. İncelenen Mahlep Çöğürlerinin Stoma Boyu Değerleri 

Sulama Konuları Stoma Boyu (µm) 

K.S.Ö K.S.S % Değişim 

S1 17 19,1 12,35 

S2 17,46 14,2 -18,67 

S3 17,13 13,2 -22,94 

S4 13 10,31 -20,69 

3.1.3. Stoma Eni 

Konulu sulama öncesinde 10,5 ila 12,16 µm arasında olan stoma eni, konulu sulamalar sonrasında 9,16 ile 

13,33 µm arasında değişmekte ve konular arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamaktadır (Çizelge 3.3).  
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Çizelge 3.3. İncelenen Mahlep Çöğürlerinin Stoma Eni Değerleri 

Sulama Konuları Stoma Eni (µm) 

K.S.Ö K.S.S % Değişim 

S1 12,16 13,33 9,62 

S2 12,16 10,5 -13,65 

S3 10,5 9,16 -12,76 

S4 11,66 10,16 -12,86 

 

Stoma sayımı ve ölçümü yapılan örneklere ait ışık mikroskobu görüntüleri  Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.1. Konuların stoma görünümleri 

Şekil incelendiğinde; S1 konusunda yoğun olarak görülen stomaların, su kısıtı ile giderek azaldığı ve en az 

stomanın S4 konusunda yer aldığı görülmektedir. 

3.2. Tartışma 

Karipçin (2009)’un bildirdiğine göre; kuraklık stresinde fotosentezdeki artış, minimum su kaybı ile 

sağlanırken, optimal gaz değişiminde stomaların açılıp kapanması kadar sayısı ve pozisyonu da önemlidir. Su 

kullanım etkinliği, stomal düzenlemeye de bağlıdır. Transprasyon oranı, stoma yoğunluğu ve stomaların açılıp 

kapanması sırasındaki düzen ile ayarlanmaktadır. Stoma yoğunluğu ve boyutundaki azalma su stresine toleransı da  

artırmaktadır (Tanzarella ve ark., 1984). 

Kuo ve ark. (1988), Çin lahanasında yaptıkları çalışmada; yüksek sıcaklığa karşı çeşitlerin toleransını 

araştırmışlar, tolerant çeşitlerde stoma sayısının daha az olduğunu tespit etmişlerdir.  Xu ve Zhou (2008), çim 

bitkisinde yaptıkları bir çalışma sonucunda; su stresinin fotosentez ve stoma yoğunluğunu etkilediğini, çok şiddetli su 

stresi karşısında stoma sayısının azalma eğiliminde olduğunu belirlemişlerdir.  

Mehri ve ark., (2009), beş adet kuraklığa toleranslı ve beş adet kuraklığa hassas olarak belirledikleri buğday 

çeşitlerinde stoma yoğunluğu ve stoma büyüklüklerini belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda tolerant olan çeşitlerde 
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daha az stoma yoğunluğu ve büyüklüğü belirlenirken, hassas olan çeşitlerde stoma yoğunluğu ve büyüklüğünün 

arttığı bildirilmiştir. Araştırma sonucunda, stoma özelliklerinin kuraklığa toleransın belirlenmesinde kullanılır bir 

parametre olabileceğini ifade edilmiştir.  

Kuşvuran ve ark. (2009), 20 farklı kavun genotipinde yaptıkları bir çalışmada, kontrol bitkilerindeki stoma 

yoğunluğunu belirlemişlerdir. Araştırıcılar, daha az stoma içeren genotiplerin kuraklık stresi karşısında toleranslarının 

daha yüksek olduğunu, bunun önemli bir tarama kriteri olabileceği bildirmişlerdir. 

Kuraklığa maruz kalan bitkilerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki (Karipçin, 2009; Tanzarella ve ark., 1984; 

Kuo ve ark., 1988; Xu ve Zhou, 2008; Mehri ve ark., 2009; Kuşvuran ve ark., 2009); kurak koşullarda bitki transprasyon 

miktarını azaltmak için stoma boyutunu ve stoma yoğunluğunu düşürmektedir. Yürüttüğümüz çalışmada; bitki su 

ihtiyacının tamamının karşılandığı S1 konusunda stoma yoğunluğu ve büyüklüğü artarken, su kısıtı ile birlikte stoma 

yoğunlukları ve büyüklükleri azalmış ve su kısıtının artması ile yoğunluktaki azalma da artmıştır.  

4. SONUÇ 

Fidan üretiminde kullanılan mahlep çöğürlerine su kısıtı uygulandığında, stoma sayı ve boyutlarında önemli 

değişikler olduğu saptanmıştır. Bu bakımdan stres koşullarının stomaları etkilediği ve bitki-su ilişkileri açısından bunun 

önemli olduğu belirlenmiştir.  
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İYİ TARIM UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ* 

            Gülçin ALTINTAŞ1  Atila ALTINTAŞ1 Esen Oruç BÜYÜKBAY2  A. Ahmet YÜCER3 

ÖZET 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izleneb ilirlik ve 

sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir. Ülkemizde iyi tarım uygulamalarının 

yeterince yaygın olduğunu söylemek henüz pek mümkün değildir. Buna karşın iyi tarım ilkelerine göre tarım yapan çiftçiler bulunmaktadır. Bu 

çiftçilerin iyi tarım uygulamalarına ilişkin düşüncelerini, bu uygulamaları sürdürme konusundaki eğilimlerini, uygulamalar sırasında karşılaştıkları 

sorunları ve olası çözümleri ortaya koyacak çalışmaların yapılması, bu sistemin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, iyi tarım uygulayan çiftçilerin bu sistemle ilgili düşünceleri, uygulamayı sürdürme eğilimleri ve karşılaştıkları sorunlar 

ortaya konulmuştur. Çalışma yüz yüze görüşmeler yoluyla derlenen anket verilerine dayalı bir alan araştırması niteliğindedir. Tokat ilinde iyi tarım 

yapan 30 üretici mevcuttur. Çalışmada iyi tarım yapan 30 üretici ve iyi tarım yapmayan 30 üretici olmak üzere toplam 60 adet anket çalışması 

kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İyi Tarım, Tokat, Çiftçilerin adaptasyonu 

SUSTAINABILITY OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES: THE CASE OF TOKAT 

ABSTRACT 

The environment, human and animal health, harm to agricultural production, conservation of natural resources, agriculture and food 

safety, traceability and sustainability of agricultural production in order to ensure good agricultural model is called. Good agricultural practices in 

our country, yet common enough to say that it is unlikely. However, There are farmers who are farming according to the principles of good 

agricultural. The studies of determined to thoughts of farmers on good agricultural practices, their trends continue these practices, and possible 

solutions and the problems encountered during these applications, is of great importance  to dissemination and sustainability of this system. In 

this study, ideas of farmers on good agricultural practices, trends and problems faced by resuming the application have been revealed. In this 

working have been used surveys, technique face-to-face interviews, for collecting the data. In Tokat province are present farmers 30 who makes 

good agricultural.  In this study have been used total of 60 survey  producers who 30 makes good agricultural  and 30 do not make good 

agricultural. 

Keywords: Good Agricultural Practices, Tokat, Adaption of farmers,  

1.GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan gıda ihtiyacını karşılamak için, tarımsal üretimi artırmanın yolları 

aranırken, tarımda ürün kalitesi ikinci planda kalmıştır. Mevcut ihtiyaçların giderilmesi adına yapılan uygulamaların 

doğaya ve insan sağlığına önemli bir tehdit oluşturduğu zamanla anlaşılmıştır. Tarımın karşı karşıya kaldığı bu 

tehditleri bertaraf etmek amacıyla yeni tarım teknikleri arayışı gündeme gelmiştir. Hem iç piyasada hem de dış 

piyasada tüketicilerin güvenli gıda talepleri her geçen gün artış göstermiştir. 

Dünyanın her yerinde ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tüketici bilincinin giderek artmasıyla 

tüketicilerin, çevreye dost, insan sağlığına duyarlı güvenilir gıda talepleri, zamanla tarımsal arzı yönlendiren en önemli 

etken halini almıştır. Tüketicilerin bu talepleri uluslararası tarımsal ticareti etkileyerek satın alınacak ürünlere karşı 

güveni arttıracak teknik tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Diğer yandan tüketiciler, kendilerine sunulan gıdanın 

güvenilir olması yanında çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden üretilmesini ve bununda kendilerine 

sunulacak delillerle ispat edilmesini istemektedirler (Lang et all., 2002); (Walley et all, 2000); (Van and Ignacio, 2006).  

Gıda kaynaklı sağlık tehditlerinin önüne geçmek amacıyla başlatılan “Good Agricultural Practices”,  kısaca 

GAP olarak adlandırılan iyi tarım uygulamaları; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin 

yapılmasını, doğal kaynakların korunmasını, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğini amaçlayan 

bir üretim modelidir. (Anonim, 2010b), (Hasdemir, 2009; Hasdemir ve Bayaner, 2012), (Mert, 2012) (Anonim, 2010a). 

Avrupa ülkelerinde başlatılan bu uygulama dünya genelinde genişleyerek Türkiye’de de 2004 yılında İTU 

Yönetmeliği ile yürürlüğe girmiştir (Anonim. 2005). Ancak bu Yönetmeliğe dayanılarak 2007 yılından itibaren kontrol 
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ve sertifikasyon kuruluşları ile iyi tarım uygulamalarına başlanılmıştır. Halen 35 kuruluş kontrol-sertifikasyon 

faaliyetinde bulunmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir (Anonim, 2004).     

Dünya genelinde tarım ürünleri ticaretinde talep edilen en yaygın sertifika ise GLOBALGAP (EUREPGAP)’dir 

(Campbell et all, 2006). Türkiye’de iyi tarım uygulamalarına ait sertifikalandırmalar, EUROPGAP Protokolü ile 

başlamıştır (Ataseven, 2011).  Türkiye’de EUREPGAP sertifikalı üretici sayısı 2004 yılı itibariyle 102 iken, 2007 yılına 

gelindiğinde iyi tarım uygulaması kapsamında sertifikalandırılan üretici 651’e, 2011 yılında ise 3042’ye yükselmiştir. 

Türkiye iyi tarım uygulaması kapsamında 108 ülke arasında 7’nci sırada yer almaktadır (Anonim 2010 b). Zaman 

içerisinde uygulamanın yaygınlaştığı ama henüz istenilen düzeye gelmediği görülmektedir.  

Çiftçilerin iyi tarım uygulamalarına bakış açılarının tespiti, uygulamada karşılaşılan sorunların ortaya 

konulması uygulamanın yaygınlaşması açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışmada Tokat ilinde yapılan iyi 

tarım uygulamalarının mevcut durumu, uygulayan çiftçilerin bu sistemle ilgili düşünceleri, uygulamayı sürdürme 

eğilimleri ve karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda üreticilerin sosyo-ekonomik ve 

yapısal özellikleri incelenmiş, iyi tarım yapanların hangi ürünlerde yaptıkları, yapmayanların ise neden kaçındıkları, 

uygulama yaparken karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır.  

2.MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın birincil veri kaynağını Tokat ilinde iyi tarım yapan ve yapmayan üreticilerle yapılan anket 

çalışmaları oluşturmaktadır. Bununla birlikte araştırma konusuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan yerli ve yabancı 

çalışmalar, istatistikler araştırmanın ikincil verilerini oluşturmaktadır. 

Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarından Tokat ilinde iyi tarım yapan 30 adet işletme olduğu tespit edilmiş, tam 

sayım yöntemi kullanılarak bu üreticilerin tamamıyla görüşülmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, araştırmada 

karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak amacıyla, gayeli örnekleme yöntemi ile iyi tarım uygulaması yapmayan 30 

işletme seçilmiş, bu işletmeler de anket çalışması kapsamına alınmıştır.  Çalışma iyi tarım yapan 30 adet ve iyi tarım 

yapmayan 30 adet işletme olmak üzere toplam 60 adet işletme ile yürütülmüştür.  

Çalışmada işletme sahibi ile ilgili genel bilgiler,  kitle iletişim araçlarını kullanım düzeyi, sosyal katılım ve 

çevresel ilişki düzeyi, gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve uygulama düzeyi, dış kültüre açılma düzeyi 

belirlenmiş ve daha sonra, çiftçilerin iyi tarım uygulamalarına nasıl baktıkları sorgulanmıştır. Bu çerçevede, iyi tarım 

yapan üreticilerin hangi ürünlerde bu sistemi uyguladıkları, yapmayanların ise bu sistemi uygulamaktan neden 

kaçındıkları ortaya konmaya çalışmış ve değerlendirmelerde ortalamalar ve basit yüzde hesapları kullanılmıştır. 

Üreticilerin kitle iletişim araçlarını kullanım düzeyi,  sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi, tarımsal kuruluşlarla ilişki 

düzeyi ve dış kültüre açılma düzeyi belirlenirken değerlendirmelerde puanlama yönteminden yararlanılmıştır.  

3.BULGULAR 

3.1.Sosyal özellikler 

Üreticilerin kişisel niteliklerinin veya sosyal özelliklerinin, işletmelerin yönetim biçimi, organizasyonu, 

teknolojik yenilikleri benimseme ve uygulaması gibi tüm işletme faktörleri üzerinde etkisi olduğu düşüncesinden 

hareketle (Esengün, 1990), işletme yöneticisinin yaş ve eğitim özellikleri ortaya konulmuştur. Üreticilerin yaş 

gruplarına göre dağılımı incelendiğinde iyi tarım yapan üreticilerin %56,67’sinin 51 yaş üstü olduğu görülmektedir. İyi 

tarım yapan ve yapmayan üreticilerin çoğunluğu ilkokul mezunudur. İyi tarım yapan üreticilerde ortaokul ve lise 

mezunu olanlar yapmayan gruba göre daha fazladır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Üreticilerin destekleme gruplarına göre bazı sosyo-ekonomik özellikleri 

Sosyo-Ekonomik Faktörler 
İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme 

sayısı 

% İşletme 

sayısı 

% İşletme 

sayısı 

% 

Cinsiyet 

Erkek    1 3,33 0 0,00 1 1,67 

Kadın 29 96,67 30 100,00 59 98,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Yaş 

Genç              (<35) 2 6,67 6 20,00 8 13,33 

Orta Yaşlı   (36-50) 11 36,67 18 60,00 29 48,33 

Yaşlı              (51+)  17 56,67 6 20,00 23 38,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Medeni Durum 

Evli 29 96,67 25 83,33 54 90,00 

Bekar/dul 1 3,33 5 16,67 6 10,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Eğitim Durumu 

Okur-Yazar              0 0,00 2 6,67 2 3,33 

İlkokul                     20 66,67 23 76,67 43 71,67 

Ortaokul                  6 20,00 3 10,00 9 15,00 

Lise                         4 13,33 2 6,67 6 10,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Aile Genişliği 

Az Bireyli               (1-3) 5 16,67 4 13,33 9 15,00 

Orta Sayıda Bireyli (4-5) 9 30,00 19 63,33 28 46,67 

Çok Bireyli            (6 +) 16 53,33 7 23,33 23 38,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Mesleki 

Deneyim 

Düşük (10Yıl) 0 0,00 7 23,33 7 11,67 

Orta (10-20 yıl) 4 13,33 8 26,67 12 20,00 

Yüksek (20 +) 26 86,67 15 50,00 41 68,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Tarım Dışı  

İş Yapma 

(Durumu) 

Tarım dışı işi var 13 43,33 4 13,33 17 28,33 

Tarım dışı işi yok 17 56,67 26 86,67 43 71,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Sosyal Güvence 

(Durumu) 

Var 29 96,67 24 80,00 53 88,33 

Yok 1 3,33 6 20,00 7 11,67 

Toplam 30 100 30 100 60 100 

Kitle İletişim 

Araçlarını 

Kullanım Düzeyi 

Düşük  10 33,33 8 26,67 18 30,00 

Orta 13 43,33 19 63,33 32 53,33 

Yüksek  7 23,33 3 10,00 10 16,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Sosyal Katılım 

ve Çevresel İlişki 

Düzeyi 

Düşük  3 10,00 11 36,67 14 23,33 

Orta 20 66,67 15 50,00 35 58,33 

Yüksek  7 23,33 4 13,33 11 18,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Gelişmiş Tarım 

Teknolojilerini 

Benimseme 

Düzeyi 

Düşük  0 0,00 9 30,00 9 15,00 

Orta 16 53,33 18 60,00 34 56,67 

Yüksek  14 46,67 3 10,00 17 28,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Tarımsal 

Kuruluşlarla 

İlişki Düzeyi 

 

Düşük  0 0,00 8 26,67 8 13,33 

Orta 9 30,00 12 40,00 21 35,00 

Yüksek  21 70,00 10 33,33 31 51,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Dış Kültüre 

Açılma Düzeyi 

Düşük  4 13,33 9 30,00 13 37,14 

Orta 13 43,33 14 46,67 12 34,29 

Yüksek  13 43,33 7 23,33 10 28,57 

Toplam 30 100,00 30 100,00 35 100,00 

 

İyi tarım yapan işletmelerde ailede birey sayısı (çok bireylilik %53,33),  iyi tarım yapmayan işletmelere göre 

daha yüksektir. Mesleki deneyim bakımından iyi tarım yapan işletmelerde 20 yıldan fazla mesleki deneyime sahip 

üreticilerin fazla olduğu görülmüştür (Çizelge 1). Sosyal güvencesi olmayan üretici her iki grupta da azdır.  

Tarımsal Kuruluşlarla İlişki Düzeyi, Gelişmiş Tarım Teknolojisini Benimseme Düzeyi ve Sosyal Katılım ve 

Çevresel İlişki Düzeyi iyi tarım yapan işletmelerde daha yüksektir. 
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Çizelge 2. Üreticilerin İkamet Ettikleri Yere Göre Dağılım 

 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

 İkamet edilen yer; İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Köy 26 86,67 29 96,67 55 91,67 

İlçe 4 13,33 1 3,33 5 8,33 

İl 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Toplam 30 100 30 100 60 100 

İyi tarım yapan üreticilerin %86,67’si, yapmayan üreticilerin % 96,67’si köyde ikamet etmektedir. 

Çizelge 3. Üreticilerin örgütlenme eğilimleri 

Herhangi bir dernek ya da 

kooperatife; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Üye 29 96,67 27 90,00 56 93,33 

Üye Değil 1 3,33 3 10,00 4 6,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Üye olunan dernek veya 

kooperatif  

Tarım Kredi Koop. 23 25,00 22 30,14 45 27,27 

Ziraat Odası 29 31,52 26 35,62 55 33,33 

Sulama Birliği 18 19,57 15 20,55 33 20,00 

Pancar Üreticileri Koop. 9 9,78 8 10,96 17 10,30 

Sulama Koop. 13 14,13 2 2,74 15 9,09 

Köy Kalkınma Koop. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Toplam 92 100,00 73 100,00 165 100,00 

* Birden fazla cevap verilmiştir. 

Dernek veya kooperatife üye olma oranı her iki grupta da oldukça yüksektir. Üreticilerin büyük 

çoğunluğunun Tarım Kredi kooperatifi ve Ziraat Odasına üye oldukları görülmektedir (Çizelge 3). 

3.2. İyi Tarım Uygulamaları İle İlgili Durum 

Üreticilerin iyi tarım uygulamalarına bakış açılarını tespit etmek amacıyla iyi tarım yapma nedenleri, 

yapmayanların neden yapmadıkları, bilgi düzeyleri ve öğrenme kaynakları, uygulama yaparken karşılaştıkları 

zorluklar ve sorunları, bu üretim sistemi ile ilgili düşünceleri ve görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

İyi tarım hakkında üretici bilgisine ilişkin durum incelendiğinde, iyi tarım yapmayan üreticilerin %70’inin bu 

sistemle ilgili bilgi sahibi olmadığı, hatta böyle bir uygulamadan haberdar olmadıkları belirlenmiştir (Çizelge 4). İyi 

tarım uygulamasını bilen üreticilerin bilgi kaynakları incelendiğinde, danışman şirketlerin en etkin kaynak olduğu 

görülmektedir (Çizelge 5).  

 

Çizelge 4. Üreticilerin iyi tarım hakkında bilgi sahibi olup olmama durumu                  

İyi tarım hakkında bilgisi;  

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Var 30 100,00 9 30,00 39 65,00 

Yok 0 0,00 21 70,00 21 35,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

 

Çizelge 5. Üreticilerin iyi tarımı öğrenme kaynakları 

  İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

 Bilgi kaynağı; İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Danışman şirket 14 46,67 2 22,22 16 41,03 

Tarımsal kuruluşlar 9 30,00 5 55,56 14 35,90 

Diğer çiftçiler 7 23,33 0 0,00 7 17,95 

Televizyon 0 0,00 2 22,22 2 5,13 

İnternet 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Gazete 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Toplam 30 100,00 9 100,00 39 100,00 
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Araştırma alanında üreticilerin iyi tarım ürünü olarak çoğunlukla domates yetiştiriciliği yaptığı belirlenmiştir 

(Çizelge 6).  

Çizelge 6. Üretilen iyi tarım ürünleri ve ağırlıkları 

  İyi Tarım Yapan 

Ürünler ; İşletme sayısı % 

Domates 25 60,98 

Kuru soğan  5 12,20 

Biber 5 12,20 

Şeftali 4 9,76 

Patates 2 4,88 

 Toplam 41 100,00 

İyi tarım yapan üreticilerin bu üretim sistemini uygulama nedenleri araştırılmıştır. Üreticilerin %50’sinin 

destek almak, %30’unun çevreye verilen zararı azaltmak, % 20’sinin ise kaliteli ürün elde etmek  için iyi tarım 

uygulaması yaptıkları belirlenmiştir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Üreticilerin iyi tarım yapma nedenleri 

  İyi Tarım Yapan 

Nedenler; İşletme sayısı % 

Desteklemeden yararlanma olanağı    15 50,00 

Çevreye daha az zarar vermesi  9 30,00 

Kaliteli ürün elde edilmesi 6 20,00 

Toplam 30 100,00 

İyi tarım yapmayan üreticilerin, neden yapmadıkları araştırılmıştır. Üreticilerin %50’sinin uygulamadan 

haberdar olmadığı veya bilgi sahibi olmadığı için iyi tarım yapmadıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra % 23,33’ü gerek 

görmediği, %20’si pazar olanağı kısıtlı olduğu için iyi tarım uygulaması yapmamaktadırlar (Çizelge 8).  

Çizelge 8. Üreticilerin iyi tarım yapmama nedenleri 

Nedenler; 
İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Konu hakkında bilgim yok 15 50,00 

Gerek görmüyorum  7 23,33 

Pazar olanağı kısıtlı 6 20,00 

Konvansiyonel tarımla daha fazla ürün elde ediyorum 2 6,67 

Toplam 30 100,00 

Üreticilere iyi tarım ürünlerinin ekonomik getirisi hakkında ne düşündükleri sorulmuş, çoğunluğu gelir 

açısından bir değişiklik olmaz şeklinde görüş beyan etmişlerdir (Çizelge 9).  

Çizelge 9. İyi tarım ürünlerinin ekonomik getirisi hakkında üretici görüşleri 

  İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İyi tarım ürünleri ile; İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Daha az gelir elde edilir 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Daha fazla gelir elde edilir 1 3,33 2 6,67 3 5,00 

Gelir açısından bir değişiklik olmaz 29 96,67 28 93,33 57 95,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Çizelge 10. İyi tarım uygulamalarının pazar durumu hakkındaki üretici görüşleri 

  İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

 İyi tarım ürünlerinin; İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Pazar şansı düşük    0 0,00 5 16,67 5 8,33 

Pazar şansı yüksek   2 6,67 0 0,00 2 3,33 

Geleneksel ürünlerle aynı 21 70,00 23 76,67 44 73,33 

Bugün sınırlı ama gelecekte daha 

iyi olabilir 
7 23,33 2 6,67 9 15,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Üreticilerin, çoğunluğu pazar şansı açısından geleneksel ürünlerle iyi tarım ürünlerinin eşit durumda 

olduğunu düşünmektedirler. İyi tarım yapan ve yapmayan üreticiler arasında küçük oranda da olsa farklılık olduğu 
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görülmektedir. İyi tarım ürünlerinin pazar şansının yüksek olduğunu düşünenlerin tamamı iyi tarım yapan çiftçilerden, 

düşük olduğunu düşünenlerin tamamı ise iyi tarım yapmayan çiftçilerden oluşmaktadır  (Çizelge10).  

Çizelge 11. İyi tarım uygulamalarının gerekliliği konusunda üretici görüşleri 

  

 Sizce iyi tarım uygulamaları; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Gerekli 29 96,67 12 40,00 41 68,33 

Gerekli değil 1 3,33 6 20,00 7 11,67 

Kararsız 0 0,00 12 40,00 12 20,00 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

İyi tarım yapan üreticilerin %96,67’si, iyi tarım yapmayan üreticilerin ise %40’ı iyi tarım uygulamalarının 

gerekli olduğunu düşünmektedirler (Çizelge 11). İyi tarım uygulamalarının gerekli olduğunu düşünen üreticilerin 

çoğu insan sağlığı için uygulamayı önemli bulmaktadır (Çizelge 12). Gereksiz olduğunu düşünen üreticilerin 

çoğunluğu uygulamayı ekonomik bulmamaktadır (Çizelge 13).  

Çizelge12. İyi tarım uygulamalarını gerekli bulma nedenleri 

 İyi tarımı gerekli yapan nedenler; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

İnsan sağlığı 22 75,86 10 83,33 32 78,05 

Destekleme 3 10,34 2 16,67 5 12,20 

İlaç kalıntısı yok 3 10,34 0 0,00 3 7,32 

Çevre koruma 1 3,45 0 0,00 1 2,44 

Toplam 29 100,00 12 100,00 41 100,00 

Çizelge 13. İyi tarım uygulamalarını gereksiz bulma nedenleri 

 İyi tarımın gereksizliği ile ilgili 

gerekçeler;  

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Ekonomik değil 1 100,00 4 66,67 5 71,43 

Ürünlerin pazarı yok 0 0,00 2 33,33 2 28,57 

Toplam 1 100,00 6 100,00 7 100,00 

Araştırma bölgesinde üreticilere iyi tarım uygulamaları ile ilgili eğitim yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. İyi 

tarım uygulaması yapan üreticilerin %53,33’ü, uygulama yapmayan üreticilerin %93,33’ü eğitim yapılmadı şeklinde 

görüş bildirmişlerdir (Çizelge 14).  

Çizelge 14. Araştırma alanında iyi tarım uygulamaları ile ilgili eğitim aktivitelerinin varlığı 

 Yörenizde iyi tarımla ilgili bir eğitim 

çalışması yapıldı mı;  

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Evet  14 46,67 2 6,67 16 26,67 

Hayır  16 53,33 28 93,33 44 73,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

İyi tarım eğitimi yapıldığını belirten üreticilere eğitimin kim tarafından yapıldığı sorusu yöneltildiğinde 

eğitimin Tarım İl/İlçe Müdürlüğü ve danışman şirket yanıtı alınmıştır (Çizelge 15). 

 

Çizelge 15. İyi tarım eğitimi yapan kurum ve kişiler 

  

 Eğitim yapan kişi/kuruluş; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Danışman şirket 9 64,29 0 0,00 9 56,25 

Tarım İl/İlçe Müdürlüğü 5 35,71 2 100,00 7 43,75 

Toplam 14 100,00 2 100,00 16 100,00 

İyi tarım yapan üreticilerin %33,33’ü, iyi tarım yapmayan üreticilerin% 3,33’ü uygulama konusunda eğitime 

katılmışlardır. İyi tarım uygulaması konusunda eğitim almayan üretici sayısı her iki grupta da fazladır (Çizelge 16).  
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Çizelge 16. Üreticilerin iyi tarım uygulamaları eğitimine katılımları 

 İyi tarım uygulamaları ile ilgili 

herhangi bir eğitime;  

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Katıldı 10 33,33 1 3,33 11 18,33 

Katılmadı 20 66,67 29 96,67 49 81,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

İyi tarım uygulaması konusunda eğitim almayan üreticilere eğitim almak isteyip istemedikleri sorulmuş, 

üreticilerin yaklaşık %50’sinin eğitim almak konusunda istekli oldukları belirlenmiştir (Çizelge 17).  

Çizelge 17. Üreticilerin iyi tarım uygulamaları eğitimine katılım eğilimleri 

 İyi tarım uygulamaları 

konusunda; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Eğitim almak istiyor 17 56,67 16 53,33 33 55,00 

Eğitim almak istemiyor 3 10,00 13 43,33 16 26,67 

Kararsız 10 33,33 1 3,33 11 18,33 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

İyi tarım uygulayan üreticilerin %13,33'ünün,  uygulamayı yapıyor olmalarına rağmen destekten 

yararlanamadıkları belirlenmiştir (Çizelge 18). Bu üreticilerin desteklemeden yararlanamamalarının nedeni bürokratik 

işlemlerdir (Çizelge 19). 

Çizelge 18. Üreticilerin iyi tarım desteğinden yararlanmalarına göre dağılımları  

  

 İyi tarım uygulamaları için; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Destek alıyor 26 86,67 0 0,00 26 43,33 

Destek almıyor 4 13,33 30 100,00 34 56,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Çizelge 19. Üreticilere göre desteklemelerin müracaat sürecindeki zorluk 

İyi tarım desteğinden yararlanma konusunda zorluk yaşadı 

mı?  

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet 4 13,33 

Hayır 26 86,67 

Toplam 30 100,00 

Evet ise ne tür bir zorluk;  

Bürokratik işlemler fazla 4 100,00 

Üreticilerin % 73,33’ü destekleme ödemelerini yetersiz bulmaktadır. İyi tarım uygulamasının masraflı bir 

uygulama olması ve bu masrafları destekleme ödemesinin karşılayacak miktarda olmamasından dolayı üreticiler 

desteklemeleri yetersiz bulmaktadır (Çizelge 20).  

Çizelge 20. Üreticilerin iyi tarım desteğinin yeterliliğine ilişkin düşünceleri 

  

İyi tarım desteklerini;  

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Yeterli buluyor 8 26,67 

Yetersiz buluyor 22 73,33 

Toplam 30 100,00 

Yetersiz Bulma Nedeni  

Masrafları karşılamıyor 12 54,55 

İyi tarımın gideri fazla 7 31,82 

Uygulama daha çok danışman şirket yararına 2 9,09 

Girdi fiyatları yüksek 1 4,55 

Toplam 22 100,00 

Üreticilerin tamamına yakını Tarım Bakanlığının diğer desteklerinden yararlanmaktadır ve en çok yararlandığı destek, 

mazot ve gübre desteğidir (Çizelge 21).   



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

810 
 

Çizelge 21. Üreticilerin (Tarım Bakanlığının) Diğer Destekler(in)den Yararlanma Durumları 

  

  

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Destek alıyor 29 96,67 27 90,00 56 93,33 

Destek almıyor 1 3,33 3 10,00 4 6,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

Yararlanılan destekler;  

İyi tarım  22 28,57 0 0,00 22 21,15 

Mazot-gübre 29 37,66 27 100,00 56 53,85 

Toprak analizi 22 28,57 0 0,00 22 21,15 

Alet-makine hibe 3 3,90 0 0,00 3 2,88 

Süt 1 1,30 0 0,00 1 0,96 

Toplam 77 100,00 27 100,00 104 100,00 

İyi tarım yapan üreticilerin %23,33’ü, uygulamanın bir parçası olan, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu 

hakkında bilgi sahibi değillerdir (Çizelge 22). 

Çizelge 22. Üreticilerin kontrol ve sertifikasyon kuruluşu hakkındaki bilgilerine göre dağılımı 

 Kontrol ve sertifikasyon şirketi hakkında; 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet bilgi sahibi 23 76,67 

Hayır bilgisi yok 7 23,33 

Toplam 30 100,00 

Çizelge 23.Üreticilerin ifadelerine göre kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kontrol sıklığı  

Kontrol ve sertifikasyon şirketinin kontrol sıklığı; 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Haftada bir 3 10,00 

Ayda bir  4 13,33 

Üç dört ayda bir 4 13,33 

Gerekli gördükleri durumda 12 40,00 

Fikrim yok 7 23,33 

Toplam 30 100,00 

Üreticilerin %40’ı kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun gerekli gördüğü durumda kontrole geldiğini, 

%13,33’ü ayda bir, %13,33’ü üç dört ayda bir geldiğini belirtmişlerdir (Çizelge 23). Üretici görüşleri doğrultusunda 

rutin bir kontrol sistemi olmadığı anlaşılmaktadır.  

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun çalışmalarından üreticilerin %63,33’ü memnun olup, %36,67’si 

memnun değildir. Üreticilerin memnun olmama nedeni %45,45’i sertifikasyon kuruluşunun denetlemeye sık 

gelmemesi, %27,27’si ilgisiz davranmaları, %18,18’i bilgilendirme yapmamalarıdır (Çizelge 24). 

Çizelge 24.Üreticilerin kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun çalışmalarından memnuniyetleri 

 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun çalışmalarından memnun mu ?  

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet memnun 19 63,33 

Hayır memnun değil 11 36,67 

Toplam 30 100,00 

Memnun olmama nedenleri;  

Denetlemeye sık gelmiyorlar 5 45,45 

İlgisizler 3 27,27 

Bilgilendirme yapmıyorlar 2 18,18 

Destek miktarının yarısını alıyorlar 1 9,09 

Toplam 11 100,00 
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Çizelge 25. İyi tarım uygulamalarının yayılması konusunda üretici görüşleri 

  İyi tarım uygulamalarının 

yaygınlaştırılması için; 

İyi Tarım Yapan İyi Tarım Yapmayan Genel 

İşletme sayısı % İşletme sayısı % İşletme sayısı % 

Destek artmalı 6 20,00 7 23,33 13 21,67 

Çiftçileri bilgilendirme eğitimi 

yapılmalı 
11 36,67 14 46,67 25 41,67 

Pazar sorunu çözülmeli 13 43,33 5 16,67 18 30,00 

Uygulama zorunlu olmalı 0 0,00 4 13,33 4 6,67 

Toplam 30 100,00 30 100,00 60 100,00 

İyi tarım uygulamalarının yayılması için neler yapılması gerektiği konusunda, iyi tarım yapan üreticilerin 

%36,67’si çiftçi eğitimi yapılarak üreticiler bilinçlendirilirse, %43,33’ü pazar sorunun çözülürse uygulamanın 

yaygınlaşacağı şeklinde görüş belirtmişlerdir. İyi tarım yapmayan üreticilerin  %46,67’si çiftçi eğitimi yapılarsa, 

%23,33’ü destekleme miktarı fazla olursa iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşacağını düşünmektedirler (Çizelge 25).  

Çizelge 26. Üreticilerin gübreleme konusunda iyi tarım yapmadan önceki tutumları 

İyi tarım uygulamasından önce gübrelemeyi hangi kritere 

göre  yapıyordunuz ? 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Kendi tecrübesine göre 18 60,00 

Toprak tahliline göre 6 20,00 

Gübre bayi tavsiyesine göre 3 10,00 

Babadan dededen alıştığı gibi 2 6,67 

Tarım il/ilçe Müdürlüğü tavsiyelerine göre 1 3,33 

Toplam 30 100,00 

İyi tarım uygulamalarına başlamadan önce, üreticilerin %60’ının kendi tecrübesine, %20’sinin toprak tahlili 

sonuçlarına, %10’unun gübre bayi tavsiyesine, %6’sının babadan dededen gördüğüne, %3’ünün ise Tarım İl/İlçe 

Müdürlüğünün tavsiyesine göre gübre uygulaması yaptıkları belirlenmiştir (Çizelge 26).  

Çizelge 27. Üreticilerin ilaçlama uygulamalarında iyi tarım yapmadan önceki tutumları 

 İyi tarım uygulamalarından önce ilaçlamayı hangi kritere göre 

yapıyordunuz ? 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

İlaç bayi tavsiyesine göre 16 53,33 

Kendi tecrübesine göre 11 36,67 

Tarım il/ilçe Müdürlüğü tavsiyelerine göre 2 6,67 

Babadan dededen alıştığı gibi 1 3,33 

Toplam 30 100,00 

Üreticilerin iyi tarım yapmadan önce, %53,33’ünün ilaç bayi tavsiyesine göre, %36,67’sinin kendi 

tecrübesine göre, %6,67’sinin Tarım İl/İlçe Müdürlüğünün tavsiyesine göre, %3,33’ünün babadan dededen gördüğü 

şekilde, ilaçlama yaptıkları belirlenmiştir (Çizelge 27).  

İyi tarıma başladıktan sonra kullanılan gübre miktarında değişiklik olup olmadığı incelendiğinde, üreticilerin 

%60’ının kullandığı gübre miktarında azalma olduğu belirlenmiştir (Çizelge 28). Üreticilerin %56,67’sinin de kullandığı 

ilaç miktarında azalma olmuştur (Çizelge 29). 

Çizelge 28. İyi tarıma başladıktan sonra kullanılan gübre miktarındaki değişim 

 İyi tarım uygulamalarına başladıktan sonra uyguladığınız kimyasal gübre 

miktarı; 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Arttı 0 0,00 

Azaldı 18 60,00 

Değişmedi 12 40,00 

Toplam 30 100,00 
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Çizelge 29. İyi tarıma başladıktan sonra kullanılan ilaç miktarındaki değişim 

 İyi tarım uygulamalarına başladıktan sonra uyguladığınız kimyasal ilaç 

miktarı; 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Arttı 0 0,00 

Azaldı 17 56,67 

Değişmedi 13 43,33 

Toplam 30 100,00 

İyi tarım uygulamasının toprak kalitesi, su kalitesi ve çevreye etkisi olup olmadığı, üretici görüşleri 

doğrultusunda belirlenerek, sonuçlar Çizelge 30, 31 ve 32’de verilmiştir.   

Üreticilerin yaklaşık %50’si iyi tarım uygulamasının toprak kalitesine olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Olumlu etki olduğunu düşünen üreticilerin %93,75’i, gübre kullanımı azaldığı için kirliliğe yol açan etkenlerin ortadan 

kalkacağı fikrini taşımaktadır (Çizelge 30). 

Çizelge 30. İyi tarım uygulamalarının toprak kalitesi açısından etkilerinin değerlendirilmesi 

 Sizce iyi tarım uygulamalarının toprak kalitesine olumlu etkisi var mı? 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet toprak kalitesine olumlu etkisi var 16 53,33 

Hayır toprak kalitesine olumlu etkisi yok 4 13,33 

Kararsız 10 33,33 

Toplam 30 100,00 

Evet İse;  

Gübre kullanımı azaldığı için kirliliğe yol açan etkenler ortadan kalktı 15 93,75 

Dengeli gübreleme sonucunda toprak verimliliği arttı 1 6,25 

Aşırı tarım ilacı kullanılmadığı için toprakta ilaç kalıntısı yok 0 0,00 

Toplam 16 100,00 

Üreticilerin yaklaşık %30’u iyi tarım uygulamasının su kalitesine olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Üreticilerin %56,67’si ise kararsız kalmışlardır. Olumlu etki olduğunu düşünen üreticilerin %70’i "gübre kullanımı 

azaldığı için yer altı suyunda kirliliğe yol açan etkenler ortadan kalktı" şeklinde fikir beyan etmişlerdir (Çizelge 31). 

Çizelge 31. İyi tarım uygulamalarının su kalitesi açısından etkilerinin değerlendirilmesi 

 Sizce iyi tarım uygulamalarının su kalitesine olumlu etkisi var mı? 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet su kalitesine olumlu etkisi var 10 33,33 

Hayır su kalitesine olumlu etkisi yok 3 10,00 

Kararsız 17 56,67 

Toplam 30 100,00 

Evet İse;   

Gübre kullanımı azaldığı için yer altı suyunda kirliliğe yol açan etkenler ortadan kalktı 7 70,00 

Aşırı tarım ilacı kullanılmadığı için sulama suyunda ve yer altı suyunda ilaç kalıntısı 

yok 
3 30,00 

Toplam 10 100,00 

 

Üreticilerin %66,67’si iyi tarım uygulamasının çevre açısından olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Üreticilerin %33,33’ü ise "çevre açısından herhangi bir fark göremedik" şeklinde görüş bildirmişlerdir. Olumlu etki 

olduğunu düşünen üreticilerin %55’i, "aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından, pestisit, nitrat vb. kalıntılar yok" 

şeklinde fikir beyan etmişlerdir (Çizelge 32).   
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Çizelge 32. İyi tarım uygulamalarının çevre açısından etkilerinin değerlendirilmesi 

 Sizce iyi tarım uygulamalarının çevre açısından olumlu etkisi var mı? 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Evet çevre açısından olumlu etkisi var 20 66,67 

Hayır çevre açısından olumlu etkisi yok 0 0,00 

Fark yok 10 33,33 

Toplam 30 100,00 

Evet İse;   

Aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından pestisit, nitrat vb. kalıntı yok 11 55,00 

Toprak ve su kirliliği önlendi 4 20,00 

Üründe ilaç kalıntısı yok 4 20,00 

Toprak kirlenmesi önlendi 1 5,00 

Su kirlenmesi önlendi 0 0,00 

Toplam 20 100,00 

 

Çizelge 33. İyi Tarım Uygulamalarının ürün kalitesi açısından etkilerinin değerlendirilmesi 

Sizce iyi tarım uygulamalarının ürün kalitesine  olumlu etkisi var mı?  

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Ürün kalitesi açısından olumlu etkisi var 13 43,33 

Ürün kalitesi açısından olumsuz etkisi var 0 0,00 

Fark görmedim 17 56,67 

Toplam 30 100,00 

Olumlu ise   

Aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından pestisit, nitrat vb. kalıntı yok 11 84,62 

Sağlığa zararlı madde birikimleri önlendi 2 15,38 

Toplam 13 100,00 

Üreticilerin %43,33’ü iyi tarım uygulamasının ürün kalitesi açısından olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Üreticilerin %56,67’si ise ürün kalitesi açısından geleneksel ürünlerle bir fark yok şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Olumlu etki olduğunu düşünen üreticilerin %84,62’si "aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından ürünümüzde pestisit, 

nitrat vb. kalıntı yok" şeklinde fikir beyan etmişlerdir (Çizelge 33). 

İyi tarım uygulamaları ile ilgili üreticilerin neler söylemek istedikleri incelenerek Çizelge 34 düzenlenmiştir. 

İyi tarım uygulamaları ile ilgili üreticilerin temel sorunun pazarlama zorluğu olduğu ve üreticilere konu hakkında 

yeterli bilgilendirme yapılmadığı belirlenmiştir (Çizelge 34).  

Hasdemir ve Taluğ (2012) tarafından yapılan çalışmada,  kiraz yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının 

benimsenmesini etkileyen faktörler analiz edilmiştir. İyi tarım uygulamasının yaygınlaşmasına yönelik yürütülecek 

faaliyetlerde, pazarlama durumu dikkate alınarak sözleşmeli tarım modeli uygulanmalı, ayrıca tarımsal yayım ve 

danışmanlık çalışmalarına önem verilmeli görüşü vurgulanmıştır. 

Çizelge 34. İyi tarım uygulamaları konusunda üretici önerileri 

 Öneriler; 

İyi Tarım Yapan 

İşletme sayısı % 

Uygulama zorunlu hale getirilmeli  7 9,86 

Pazarlama sorunu çözülmeli 22 30,99 

Daha pahalı fiyatlandırılmalı 6 8,45 

Eğitim çalışmaları yapılmalı 15 21,13 

Danışman şirket kontrollerini daha sık yapmalı  6 8,45 

Destek miktarı artırılmalı 15 21,13 

Toplam 71 100,00 
* Birden fazla cevap verilmiştir. 

İTU Standardının Türkiye tarım işletmelerinde uygulanabilirliği konusunda yapılan araştırma çalışmalarında, 

uygulamada karşılaşılacak engellerin başlıcaları işletme ölçeğinin küçüklüğü ve arazilerin çok parçalılığı, brüt kar 

miktarı ve oranının düşüklüğü, işletme sermayesi yetersizliği, kayıt tutma sistem ve alışkanlığının olmaması, çiftçi 

örgütlerinin çok parçalılığı, etkinsizliği ve güçsüzlüğü olarak belirtilmektedir  (Turhan ve ark., 2004; Duman ve ark., 

2004; Özçatalbaş ve Danış 2004; Güneş, 2005; Yüksel- Delice ve Delice, 2005). 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

814 
 

4.SONUÇ 

İşletmelerde kayıt tutma sistem ve alışkanlığının olmaması, işletme ölçeğinin küçük olması, üreticilerde 

uygulama konusunda bilgi yetersizliği, işletmelerde özellikle denetim yetersizliği, İyi Tarım Uygulamaları Standardının 

tarım işletmelerinde uygulanabilirliği konusunda eksiklikler olduğunu göstermektedir.  

İyi tarım uygulamalarında istenilen yere gelinememesi, hem üretici hem de kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşlarından kaynaklı eksikliklerden dolayıdır. Sistemin iyi işlemesi için, her iki tarafın da eksiklikleri zamanında 

gidermesi gerekmektedir.  

İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde en önemli sorunun pazarlama zorluğu oluğu belirlenmiştir. 

İşletmeler iyi tarım uygulamaları standardını üretici örgütleri aracılığıyla yapabilirse, üreticilerin temel problemi olan 

pazarlama sorunu çözümlenebilir.  

Özellikle çiftçi eğitimi önemsenmelidir. Konu hakkında seminer,  toplantı, broşür  gibi eğitim yöntem ve 

araçları yoluyla, çiftçilerin bilgileri sürekli güncellenmelidir. Üreticilerin bu konuda istekli oldukları da gözlemlenmiştir.  

İyi tarım uygulamasının sürdürülebilirliği açısından üretici memnuniyeti önem arz etmektedir. Üretici 

uygulamadan memnun kalmazsa bir dahaki yıl geleneksel yöntemle üretmeye başlayacak, bu durum diğer üreticileri 

de etkileyecektir. Belgelendirme maliyetinin yüksekliği, işletmelerde uygulanacak işlemlerin hem yeni yatırımları 

hem de yeni birçok teknik zorlukları içermesi de üreticiler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu tür eksiklikler 

giderildiğinde uygulamanın yaygınlaşması çok daha mümkün ve kolay görülmektedir.  
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KOP BÖLGESİNDE BİTKİSEL ÜRETİM DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

Zeynep EKER1  Sedat YOKUŞ1  D.Ali ÇARKACI1 

ÖZET:  

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ilçelerini kapsayan KOP bölgesi 65 bin kilometrekare alana sahiptir. Bu alan Türkiye’nin top lam 

alanının % 8,5’ini oluşturmaktadır. 3 milyonu bulan nüfusu ile de Türkiye nüfusunun % 4’ünü oluşturmaktadır. Tarım, sanayi, ticaret ve turizm 

sektörlerinin faaliyet gösterdiği KOP bölgesinde tarım bölge ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. KOP bölgesinde yer alan ve Türkiye’nin en 

büyük şehri olan Konya’da başta buğday olmak üzere şeker pancarı, elma, armut, nohut, fasulye, ayçiçeği, badem ve patates ağırlıklı olarak 

üretilen tarım ürünleridir. Türkiye’deki elma üretiminin % 20’sine sahip olan Karaman ilinde buğday, şeker pancarı, ceviz, domates, üzüm, nar ve 

zeytin üretimi öne çıkmaktadır. Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 ilden biri olan Niğde’de elma, patates, beyaz lahana, ayçiçeği, arpa, çavdar, 

fasulye nohut ve sarımsak üretimi de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Yine KOP bölgesinde yer alan Aksaray ilinde ise yağlık ayçiçeği, dane mısır, 

yem bitkisi bitkisel üretimde hububat ağırlıklı bir üretim söz konusudur.  Bu çalışmada özellikle tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan bu 4 

ildeki bitkisel üretimin durumu tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KOP, Bitkisel Üretim 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF CROP PRODUCTION ZONE IN KOP 

ABSTRACT 

The KOP area has 65 thousand square kilometers which is including Konya, Karaman, Aksaray and Nigde province. This is 8.5% of the 

total area of Turkey, which accounts for. It constitutes 4% of Turkey's population of nearly 3 million of inhabitants. Agriculture has an important 

place in the economy of the region, which Agriculture, industry, trade, and tourism sectors operates in KOP area. Konya is Turkey's largest city, 

which is located in KOP area and notably wheat; sugar beets, apples, pears, peas, beans, sunflowers, almonds and potatoes are produced mainly 

agricultural products. Karaman owns 20% of apple production in Turkey and stands out province, wheat, sugar beets, walnuts, tomatoes, grapes, 

pomegranate and olive production. Apples, potatoes, white cabbage, sunflower, barley, rye, beans, chick peas and garlic production takes place 

exclusively in Niğde that is one of the 10 cities which are counted Anatolian's wheat silo. There is a intensive production in vegetative production 

(Sunflower, grain maize, forage, crop production) mainly in Aksaray province which is located in the KOP area. In this study, these four provinces 

have an important role in the production of cereal crop production's status, problems and future are discussed. 

Keywords: KOP, vegetative production 

GİRİŞ 

Konya Kapalı Havzası sahip olduğu geniş arazi varlığı ile ülkemizin en önemli ovalarından birisidir.  Konya 

kapalı havzası Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin büyük bölümü ile kısmen de Isparta, Antalya, Nevşehir, 

Ankara illerine ait 39 ilçeyi kapsamaktadır (Horasan ve ark.2007). Havzada yıllık yağışın yetersiz olması ve havza 

içinde ovaya transfer edilebilecek önemli bir su kaynağının bulunmaması ovada su yönetimi planlamasının yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır ( Babaoğlu ve Ayan 2010). Bu amaçla Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (İdare) 8 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuş 

olup 17 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 649 Sayılı KHK ile İdare’nin işleyişine ilişkin esaslar yeniden 

düzenlenmiştir. Kapsam alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İlleri olan Başkanlık 5018 Sayılı Kanun’un 2 Sayılı 

Cetvelinde yer alan ‘Özel Bütçeli Kurum’ statüsündedir. Kurumun merkezi Konya ilidir.  

KOP bölgesi, 65 bin kilometrekare alanı ile Türkiye’nin yaklaşık %8,5'ini, 3 milyon nüfusu ile de Türkiye 

nüfusunun yaklaşık %4'ünü oluşturmaktadır. KOP İdaresi’nin görev alanı olan KOP Bölgesi’ndeki 4 ilde; 50 ilçe, 263 

belde ve 1002 köy bulunmaktadır. Tarım, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinin faaliyet gösterdiği KOP bölgesinde 

tarım bölge ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 

KOP bölgesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük şehri olan Konya’da başta buğday olmak üzere şeker 

pancarı, elma, armut, nohut, fasulye, ayçiçeği, badem ve patates ağırlıklı olarak üretilen tarım ürünleridir. Türkiye’deki 

elma üretiminin % 20’sine sahip olan Karaman ilinde buğday, şeker pancarı, ceviz, domates, üzüm, nar ve zeytin 

üretimi öne çıkmaktadır. Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 ilden biri olan Niğde’de elma, patates, beyaz lahana, 

ayçiçeği, arpa, çavdar, fasulye nohut ve sarımsak üretimi de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Yine KOP bölgesinde 

yer alan Aksaray ilinde ise yağlık ayçiçeği, dane mısır, yem bitkisi bitkisel üretimde hububat ağırlıklı bir üretim söz 

konusudur.  Bu çalışmada özellikle tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan bu 4 ildeki bitkisel üretimin durumu ve 
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geleceği tartışılmaktadır. Çalışmada ele alınan ürünler KOP bölgesinde üretimi yoğun olarak yapılan buğday, şeker 

pancarı, fasulye, ayçiçeği, patates, mısır, arpa, olarak belirlenmiştir. 

KOP BÖLGESİNDE BİTKİSEL ÜRETİM 

1.Buğday 

 Tablo 1.1.’de görüldüğü üzere Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri içerisinde Konya ekmeklik buğday 

ekim alanı ve üretiminde en önemli paya sahiptir. Konya ilinde ekilen ekmeklik buğday alanında 2004 yılından 2012 

yılına kadar geçen sürede önemli bir değişim olmadığı Tablo 1.1.’de görülmektedir. Ekilen alanda önemli bir artış 

olmamasına rağmen üretim ve verimde son yıllarda artış söz konusu olmuştur. (Tablo 1.1.). 

Tablo 1.1.Yıllara Göre Ekmeklik Buğday Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2004 4.541.680 875.030 193 438.600 100.309 229 706.710 117.792 167 956.260 201.309 211 

2005 4.770.270 823.524 173 499.420 75.644 164 760.630 131.496 173 955.720 206.981 217 

2006 4.469.151 1.101.390 248 389.403 83.108 213 723.113 132.273 183 930.579 242.488 261 

2007 5.353.912 775.363 159 382.286 82.361 215 660.551 94.550 143 1.019.296 247.031 242 

2008 5.126.578 777.161 160 382.985 71.821 195 673.018 103.022 153 849.023 177.087 221 

2009 4.630.171 1.201.619 260 384.540 81.568 212 659.655 136.169 206 889.556 259.845 292 

2010 4.744.651 1.027.260 217 336.534 54.425 162 671.425 137.876 205 868.588 235.742 271 

2011 5.242.633 1.753.190 335 351.948 73.613 209 715.787 172.201 241 806.591 222.013 275 

2012 4.542.829 1.167.607 257 344.226 75.288 219 723.955 173.067 239 739.728 217.856 295 

Kaynak: TÜİK (2013) 

Ekmeklik buğdayda olduğu gibi makarnalık buğdayda da Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illeri arasında 

Konya ekilen alan ve üretimde en fazla paya sahiptir. Ancak Konya ilinde 2004 yılında 2.512.350 da olan makarnalık 

buğday ekim alanı 2012 yılında 1.508.167 da’a düşmüştür. Dolayısıyla 2004 yılında 622.539 ton olan makarnalık 

buğday üretimi 2012 yılında 403.053 tona düşmüştür. Aynı şekilde Karaman, Niğde, Aksaray illerinde de 2004 

yılından itibaren ekim alanları ve üretimde düşüş söz konusu olmuştur (Tablo 1.2.). 

Tablo 1.2.Yıllara Göre Makarnalık Buğday Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2004 2.512.350 622.539 248 688.860 173.951 253 100.370 16.569 165 180.050 48.706 271 

2005 2.388.640 520.453 218 595.790 92.273 180 71.230 11.461 161 173.650 50.027 288 

2006 1.945.411 484.643 249 476.759 99.007 208 63.234 10.947 173 142.183 46.236 325 

2007 1.397.408 251.202 184 473.267 99.888 211 68.513 8.658 126 117.687 27.584 235 

2008 1.341.437 312.621 239 431.291 106.799 252 50.635 8.639 171 105.364 28.923 276 

2009 1.644.083 494.546 301 442.150 97.359 220 42.749 9.649 226 116.971 43.091 368 

2010 2.013.054 488.043 243 476.366 77.863 163 45.622 9.494 208 140.978 44.716 317 

2011 2.047.000 691.624 342 521.749 112.559 216 42.462 10.629 250 130.775 35.868 274 

2012 1.508.167 403.053 268 464.750 107.256 231 32.383 7.754 239 114.069 40.023 351 

Kaynak: TÜİK (2013) 
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2. Şekerpancarı 

2012 yılı itibariyle Konya ili 655.697 da ekim alanı ve 4.148.028 ton üretimi ile KOP illeri arasında şeker 

pancarı üretiminde birinci sırada bulunmaktadır. 2003 yılından 2012 yılına kadar olan ekim alanı üretim ve verim 

verilerine bakıldığında Konya, Karaman ve Niğde illerinde şeker pancarı ekim alanı ve üretiminin yıllar itibariyle artış 

gösterdiği görülmektedir. Aksaray ilinde şeker pancarı ekim alanı 2003 yılında 164.750 da ve üretim miktarı 615.617 

ton iken 2012 yılında şeker pancarı ekim alanı 144.575 da’a düşmüştür ancak üretim 946.016 tona yükselmiştir 

(Tablo 2.1.). 

Tablo  2.1. Yıllara Göre Şeker Pancarı Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 522.570 2.511.961 4.808 58.380 249.109 4.271 15.180 54.583 3.596 164.750 615.617 3.740 

2004 553.890 2.754.248 4.973 56.320 236.202 4.194 14.720 55.351 3.760 156.380 615.063 3.934 

2005 735.300 3.832.166 5.212 54.750 242.785 4.434 15.260 59.708 3.913 163.370 656.112 4.016 

2006 721.286 3.890.397 5.394 53.364 241.292 4.522 16.359 59.252 3.622 269.406 887.736 3.295 

2007 746.816 3.593.540 4.814 73.928 326.880 4.422 22.092 78.131 3.537 177.327 651.481 3.674 

2008 892.110 4.725.606 5.308 105.574 503.038 4.765 24.956 87.676 3.513 180.967 950.560 5.253 

2009 859.923 5.284.787 6.146 111.528 578.837 5.190 26.648 113.058 4.243 187.995 1.006.685 5.355 

2010 773.061 4.935.320 6.384 91.964 576.188 6.265 25.910 124.645 4.811 155.049 972.861 6.275 

2011 703.381 4.686.332 6.665 80.565 491.804 6.104 24.270 114.126 4.702 144.575 949.016 6.564 

2012 655.697 4.148.028 6.326 80.715 472.444 5.853 24.150 115.090 4.766 164.581 1.030.170 6.259 

Kaynak: TÜİK (2013) 

3. Nohut 

Konya ilinde 2003 yılında 592.030 da olan nohut ekim alanının yıldan yıla azalarak 2012 yılında 

203.837da’a düştüğü ve üretim miktarının da 52.160 tondan 28.376 tona düştüğü Tablo 3.1’de görülmektedir.  Aynı 

şekilde Niğde ve Aksaray illerinin nohut ekim alanı ve üretimi 2003 yılından 2012 yılına kadar azalma göstermiştir. 

2003 yılında 156.970 da olan Karaman ili Nohut ekim alanı 2006 yılında 78.700 da ‘a kadar düşmüştür. Ancak 2012 

yılında Karaman ili nohut ekim alanı 173.531 da’a üretim miktarı ise 29.176 tona ulaşmıştır (Tablo 3.1.).  

Tablo 3.1. Yıllara Göre Nohut Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 592.030 52.160 88 156.970 16.833 107 61.430 6.240 102 170.700 15.730 92 

2004 505.000 53.906 108 154.320 17.317 112 51.840 5.517 106 152.910 14.207 93 

2005 493.870 55.957 113 114.250 13.050 114 52.160 5.291 101 150.050 14.441 96 

2006 476.985 52.642 113 78.700 9.218 120 52.790 5.425 103 144.650 13.748 95 

2007 293.130 29.582 103 99.660 11.216 113 49.760 4.871 98 145.070 14.187 98 

2008 281.800 31.028 110 101.800 10.025 98 44.780 4.178 93 140.306 11.444 82 

2009 244.640 34.807 142 99.304 12.688 128 43.970 5.234 119 131.100 13.996 107 

2010 213.958 28.843 137 132.567 15.490 117 43.920 5.181 118 131.460 16.102 122 

2011 228.819 25.829 127 121.830 15.521 127 44.470 5.242 118 127.348 12.646 99 

2012 203.837 28.376 139 173.531 29.176 168 47.900 4.576 96 99.560 9.679 97 

Kaynak: TÜİK (2013) 

 

 

 



III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013 -TOKAT 

818 
 

4.Fasulye 

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin fasulye ekim alanları 2003 yılından 2010 yılına kadar azalma 

göstermiştir. KOP bölgesinde fasulye üretiminde son 10 yıl göz önüne alındığında fasulye ekim alanının en fazla 

olduğu yılın 2010 yılı olduğu Tablo 4.1’de görülmektedir.  

Tablo 4.1.  Yıllara Göre Fasulye Üretimi 

Yıl  Konya Karaman Niğde Aksaray 

 
 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003  158.540 32.683 206 124.040 41.541 335 51.170 10.926 214 30.120 4.574 152 

2004  142.910 29.681 208 106.900 35.685 334 38.710 10.087 261 38.420 6.331 165 

2005  142.040 29.693 209 54.180 15.251 281 36.460 8.460 232 35.750 5.805 162 

2006  148.693 27.830 187 44.850 12.633 282 35.600 7.341 206 35.950 6.024 168 

2007  130.585 21.072 161 48.840 13.836 283 35.140 6.847 195 27.670 4.346 157 

2008  138.590 26.591 192 49.340 14.027 284 35.510 7.382 208 27.040 4.090 151 

2009  162.680 51.477 316 51.920 17.712 341 37.510 8.919 238 27.500 4.838 176 

2010  204.291 69.446 340 99.862 28.470 285 40.580 9.756 240 28.150 6.241 222 

2011  165.561 59.886 364 97.702 33.440 342 40.220 10.259 255 26.780 5.294 198 

2012  161.715 56.582 350 125.803 38.888 309 44.020 10.816 246 24.800 4.744 191 

Kaynak: TÜİK (2013) 

5. Ayçiçeği 

 Konya ilinde 2003 yılında 89.210 da olan ayçiçeği ekim alanı, 2004 yılında 58.930 da’a ve 2005 yılında 

53.990 da’a düşmüştür. Ancak 2006 yılından itibaren artış göstererek 2012 yılında Konya ilinde yağlık ayçiçeğinin 

ekim alanı 595.227 da’a ulaşmış olup 210.792 ton yağlık ayçiçeği üretilmiştir. Karaman ilinde 2003 yılında 16.640 

da’da 1.005 ton yağlık ayçiçeği üretilirken 2004 yılında ekim alanı 980 da’a ve üretim ise 84 ton’a gerilemiştir. 2005 

yılından itibaren tekrar artış göstermeye başlayan yağlık ayçiçeği ekim alanı 2012 yılında 57.374 da’a ulaşmış olup 

18.360 ton ürün elde edilmiştir. Aynı şekilde Aksaray ilinde de 2003 yılından sonra yağlık ayçiçeği ekim alanında 

azalma söz konusu olmuştur. Nitekim 2003 yılında 48.650 da olan ekim alanı 2004 yılında 21.210 da’a gerilemiştir. 

Aksaray ilinde en fazla yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığı yıl 2001 yılı olup 129.888 da’da 35.538 ton yağlık ayçiçeği 

üretimi yapılmıştır. Niğde ilinde 2004 yılı ile 2007 yılları arasında hiç üretimi yapılmayan yağlık ayçiçeği son on yılda 

en fazla 2010 yılında 2.120da’a ekilmiştir ve 223 ton ürün elde edilmiştir (Tablo 5.1.). 

Tablo 5.1. Yıllara Göre Yağlık Ayçiçeği Üretimi 

Kaynak: TÜİK (2013) 

Konya ilinde 2004 yılında 42.270 da olan çerezlik ayçiçeği ekim alanı 2005 yılından itibaren azalmaya 

başlamış olup 2007 yılı Konya ilinde çerezlik ayçiçeğinin en az (6.150da) ekildiği yıl olmuştur. 2008 yılından itibaren 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 89.210 8.359 94 16.640 1.005 60 1.520 95 63 48.650 6.773 139 

2004 58.930 7.488 127 980 84 86 0 0 0 21.210 3.663 173 

2005 53.990 7.700 143 2.450 219 89 0 0 0 21.400 3.341 156 

2006 65.423 13.120 201 1.970 217 110 0 0 0 31.906 7.837 246 

2007 189.856 36.615 193 2.516 254 101 0 0 0 53.125 15.228 287 

2008 139.653 25.080 180 2.633 236 90 752 84 112 106.056 25.557 241 

2009 172.606 40.207 233 2.531 265 105 806 91 113 99.842 26.034 261 

2010 234.032 46.764 200 1.500 110 73 2.120 223 105 106.545 26.338 247 

2011 334.216 98.938 296 7.609 648 85 39 5 128 129.888 35.538 274 

2012 595.227 210.792 354 57.374 18.360 320 52 7 135 107.336 30.535 284 
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ise çerezlik ayçiçeği ekim alanı tekrar artmaya başlamıştır. Karaman ilinde 2004 yılında 17.030da olan çerezlik 

ayçiçeği ekim alanı 2005 yılından itibaren azalmaya başlamış olup 2010 yılı Karaman ilinde çerezlik ayçiçeğinin en az 

( 3.476 da) ekildiği yıl olmuştur (Tablo 5.2). Niğde ve Aksaray ilinde son 10 yıl içerisinde çerezlik ayçiçeği ekim alanı 

ve üretim miktarının azaldığı Tablo 5.2’de görülmektedir. Ayrıca Aksaray ilinde 2012 yılında hiç çerezlik ayçiçeği 

üretimi yapılmamıştır. 

Tablo 5.2. Yıllara Göre Çerezlik Ayçiçeği Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2004 42.270 5.139 122 17.030 2.280 134 700 81 116 30.710 5.304 173 

2005 28.860 4.884 169 10.720 1.062 99 780 86 110 30.560 4.983 163 

2006 23.754 3.805 160 6.994 700 100 780 86 110 28.484 5.219 183 

2007 6.150 638 104 7.950 758 95 750 88 117 27.460 4.688 171 

2008 9.644 955 99 7.792 747 96 461 57 124 28.938 4.435 153 

2009 8.622 1.156 134 7.346 725 99 435 49 113 27.682 6.264 226 

2010 24.967 5.165 207 3.479 380 109 329 45 137 25.523 7.155 280 

2011 33.988 8.239 242 3.674 411 112 383 49 128 28.739 7.092 247 

2012 15.558 4.178 269 13.400 1.975 147 390 49 126 0 0 0 

Kaynak: TÜİK (2013) 

6. Patates 

Konya ilinde 2003 yılında 68.870 da olan patates ekim alanı yıllar itibariyle artış göstererek 2012 yılında 

136.604 da’a ulaşmıştır ve toplamda 2012 yılında 460.154 ton patates üretilmiştir. Karaman ilinde 2003 yılında 

20.670da olan patates ekim alanı 2004 yılında16.490 da ‘a düşmüştür. Ardından 2005 yılında patates ekim alanı 

33.010 da’a çıkmış olup 2010 yılında da 5.430 da’a gerilemiştir. KOP illeri arasında en fazla patates ekim alanına sahip 

olan il Niğde ilidir. Ancak 2003 yılında 344.480 da’da 1.293.694 ton patates üretilirken 2012 yılında ekim alanı 

269.206 da’a ve üretim ise 801.468 ton’a düşmüştür. Aksaray ilinde ise 2003 yılında 43.600 da olan patates ekim 

alanı 2012 yılında artış göstererek 66.025 da’a çıkmıştır.  

Tablo 6.1. Yıllara Göre Patates Üretimi   

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 68.870 169.208 2.457 20.670 50.688 2.452 344.480 1.293.694 3.755 43.600 133.041 3.051 

2004 55.730 134.416 2.412 16.490 43.086 2.613 273.120 929.256 3.402 42.230 130.087 3.080 

2005 58.720 145.575 2.479 33.010 78.237 2.370 202.600 712.865 3.519 39.550 117.388 2.968 

2006 60.199 151.263 2.513 34.510 86.358 2.502 218.480 751.360 3.439 39.350 120.288 3.057 

2007 58.106 153.516 2.642 33.790 81.661 2.417 236.850 793.401 3.350 42.500 145.660 3.427 

2008 70.850 222.075 3.134 33.655 81.192 2.412 209.450 722.482 3.449 45.380 152.040 3.350 

2009 87.470 315.825 3.611 32.555 80.089 2.460 195.640 716.849 3.664 50.420 194.208 3.852 

2010 85.950 321.482 3.740 5.430 11.388 2.097 199.590 728.564 3.650 65.230 246.184 3.774 

2011 93.543 370.388 3.960 5.828 12.453 2.137 203.870 731.270 3.587 51.880 206.134 3.991 

2012 136.604 460.154 3.400 11.988 24.822 2.090 269.206 801.468 3.005 66.025 209.306 3.230 

Kaynak: TÜİK (2013) 
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7. Mısır 

Konya ilinde dane mısır ekim alanı 2003 yılında 50.430 da iken 2004 yılında 114.900 da’a ulaşmıştır. En 

fazla dane mısır üretimi 2012 yılında 382.539 da’da 312.539 ton olarak belirlenmiştir. Karaman ilinde 2003 yılında 

14.960 da’da 3.834 ton üretimi yapılan dane mısır yıllar itibariyle çeşitli artış ve azalışlar göstermiştir. Bununla birlikte 

Karaman ilindeki dane mısır üretimi 2012 yılında 132.153 da’da 112.624 ton’a yükselmiştir (Tablo 7.1.). Niğde ilinde 

2008 yılından itibaren dane mısır üretiminin giderek azaldığı ve 2012 yılında 540 da’da 383 ton dane mısır üretimi 

olduğu Tablo 7.1.’de görülmektedir. Aksaray ilinin dane mısır üretiminde ise yıllar itibariyle çeşitli artış ve azalışlar 

mevcut olup 2012 yılında 13.971 da’dan 9.506 ton dane mısır elde edilmiştir. 

Tablo 7.1. Yıllara Göre Dane Mısır Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 50.430 39.722 788 14.960 3.834 256 1.760 1.091 620 8.840 4.146 469 

2004 114.900 76.547 666 10.240 3.327 325 3.000 1.788 596 12.510 5.010 400 

2005 102.920 78.199 760 40.940 15.908 389 3.340 2.060 617 14.600 11.660 799 

2006 79.180 51.577 651 42.332 34.094 805 3.363 2.823 839 9.251 7.245 783 

2007 91.583 57.902 632 21.318 15.961 749 2.366 1.879 794 10.682 7.747 725 

2008 126.077 80.307 637 33.167 24.817 748 2.543 1.974 776 9.534 6.812 714 

2009 131.378 104.129 793 35.873 26.524 739 2.531 1.901 751 10.834 8.358 771 

2010 154.817 103.430 668 33.846 24.609 727 1.722 1.199 696 9.271 7.288 786 

2011 230.974 159.858 692 42.276 32.334 765 548 364 664 15.099 10.911 723 

2012 382.539 312.059 816 132.153 112.624 852 540 383 709 13.971 9.506 680 

Kaynak: TÜİK (2013) 

Konya ilinin silajlık mısır üretiminin 2004 yılından 2009 yılına kadar artış gösterdiği Tablo 7.2’de 

görülmektedir. 2009-2010 yılları arasında azalma gözlenen silajlık mısır üretimi 2011 yılında tekrar artmaya 

başlayarak 2012 yılında 211.334 da’da 1.125.751 ton’a ulaşmıştır. Karaman ilinde 2004 yılından 2006 yılına kadar 

artış gösteren silajlık mısır üretiminde 2007-2010 yılları arasında azalma gözlenmiştir. Ancak 2011 yılında tekrar 

artmaya başlayan silajlık mısır üretimi 2012 yılında 33.783 da’da 156.619 ton üretim miktarına ulaşmıştır.  Niğde 

ilinde arasında silajlık mısır üretiminde yıllar itibariyle artış gözlenmiştir. Nitekim 2004 yılında 5.130 da’dan 27.236 ton 

ürün silajlık mısır elde edilirken 2012 yılında 26.200 da’dan 130.537 ton silajlık mısır elde edilmiştir (Tablo 7.2.). 

Aksaray ilinde ise 2004 yılından 2008 yılına kadar artış gösteren silajlık mısır üretimi 2010 yılında 126.239 tona 

düşmüştür. 2011 yılında tekrar artmaya başlayan silajlık mısır üretiminin 2012 yılında 171.785 tona ulaştığı Tablo 

7.2’de görülmektedir.  

Tablo 7.2. Yıllara Göre Silaj Mısır Üretimi 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2004 49.580 232.614 4.692 15.080 78.691 5.218 5.130 27.236 5.309 24.710 104.719 4.238 

2005 66.800 283.678 4.247 26.720 115.300 4.315 8.420 45.032 5.348 32.060 126.786 3.955 

2006 98.704 401.126 4.064 50.372 200.645 3.983 12.090 59.860 4.951 36.020 148.820 4.132 

2007 98.973 436.200 4.407 31.908 120.760 3.785 13.270 65.811 4.959 42.320 199.885 4.723 

2008 104.600 458.360 4.382 27.238 104.290 3.829 15.360 75.983 4.947 42.450 200.575 4.725 

2009 100.210 449.230 4.483 11.080 45.500 4.106 16.270 80.815 4.967 41.965 205.447 4.896 

2010 97.869 433.602 4.442 9.380 37.865 4.037 17.560 87.200 4.966 27.285 126.239 4.627 

2011 131.102 612.159 4.925 10.170 42.920 4.220 19.910 99.068 4.976 28.757 133.012 4.625 

2012 211.334 1.125.751 5.327 33.783 156.619 4.636 26.200 130.537 4.982 44.940 171.785 3.823 

Kaynak: TÜİK (2013) 
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8.Arpa 

Konya ilinde arpa üretiminde 2006 yılında bir artış gözlenmiş olsa da yıllar itibariyle azalarak 2003 yılında 

810.469 ton olan arpa üretimi 2012 yılında 613.489 ton olmuştur. Karaman ilinin arpa üretimi yılar itibariyle çeşitli 

artış ve azalışlar göstermekle birlikte 2003 yılında 209.588 ton arpa üretilirken 2012 yılında 55.592 ton arpa 

üretilmiştir. Aynı şekilde Niğde ve Aksaray illerinin arpa üretimi de yıllar itibariyle çeşitli artış ve azalışlar göstermiştir. 

Nitekim Niğde ilinde 2003 yılında 46.783 ton arpa üretilirken 2012 yılında bu rakam 175.960 tona düşmüştür ve 

Aksaray ilinde 2003 yılında 248.296 ton olan arpa üretimi 2012 yılında 139.674 tona düşmüştür (Tablo 8.1.).   

Tablo 8.1. Yıllara Göre Arpa Üretimi 

 

Kaynak: TÜİK (2013) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada sonucuna göre Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsayan KOP bölgesinde buğday, 

şeker pancarı, nohut, fasulye, mısır, arpa ve ayçiçeği üretiminde Konya, patates üretiminde Niğde birinci sırada yer 

almaktadır. Ancak bu üretim hızla artan nüfusun gelecekte ihtiyacını karşılamaya yetmeyecektir. Ayrıca son yıllarda 

küresel ısınma, iklim değişikliği ve sulama suyunun tasarruflu kullanılmaması gelecek yıllarda üretimin düşmesine ve 

sulak alanların kurumasına sebep olabilecektir. 

KOP bölgesinde gelecekte bitkisel üretimin artırılabilmesi bakımından; tarımsal yapıdaki sorunların 

çözülerek üretim maliyetlerinin azaltılması, çiftçi refahını artırmayı hedefleyen tarımsal politikaların geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması önem arz etmektedir. 

KAYNAKLAR 

Anonim a. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı http://www.kop.gov.tr/kopilleri.asp 19.7.2013. 

Anonim b. Türkiye İstatistik Kurumu http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 01.06.2013 

Babaoğlu,M.,Ayan,A. 2012. Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi. Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı 

Sonuç Bildirgesi ve Bildiriler Kitabı s: 404-413 

Horasan,Ö.,Tekdere,M.,Solak,N.,Bulduk,A. 2007. Konya Kapalı Havzası 16/2-A Ve 16/2-B Alt Havzalarında  2006-2007 Yıllarındaki 

Yer Altı Suyu Seviye Değişimi Ve Değerlendirmesi. http://www.belgeler.com/blg/2v2w/konya-kapali-havzasi. 

Yıl Konya Karaman Niğde Aksaray 

 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

Ekilen Alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(Kg/da) 

2003 3.613.490 810.469 226 820.830 209.588 255 231.890 46.783 202 865.490 248.296 248.296 

2004 3.180.380 774.695 244 392.900 72.444 185 133.090 25.053 188 722.950 193.817 193.817 

2005 3.250.340 731.333 225 526.700 72.758 179 144.410 30.000 208 588.570 192.408 192.408 

2006 3.333.662 948.673 287 557.445 126.568 227 141.750 29.144 206 596.745 185.388 185.388 

2007 2.999.696 525.787 192 526.960 79.428 229 152.460 26.435 173 614.500 166.260 166.260 

2008 2.602.479 469.830 192 276.761 50.985 199 126.554 23.038 182 547.752 79.866 79.866 

2009 2.652.794 723.762 273 294.616 57.881 196 130.318 30.229 232 548.050 135.372 135.372 

2010 2.539.846 554.870 219 294.387 51.454 175 153.150 36.018 235 520.300 144.568 144.568 

2011 2.246.939 777.542 357 289.138 68.740 238 168.890 45.443 269 519.500 144.891 144.891 

2012 2.439.230 613.489 252 265.332 55.592 210 175.960 41.491 236 512.250 139.674 139.674 

http://www.kop.gov.tr/kopilleri.asp%2019.7.2013
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
http://www.belgeler.com/blg/2v2w/konya-kapali-havzasi
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SİVAS İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM GİRDİ VE 

MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

 

Atila ALTINTAŞ1   Gülçin ALTINTAŞ1    Bahadır ARSLANKURT2 

ÖZET 

Bu araştırma Sivas ilinde yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, tritikale, nohut, fiğ, yonca, korunga ve şeker pancarının üretim girdi ve 

maliyetlerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. 

İşletme seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi, veri toplama aşamasında anket yöntemi, işletme masraflarının belirlenmesinde ise tek 

ürün bütçe analiz yöntemi kullanılmıştır. Üretim masraflarının saptanmasında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır. Değerlendirmelerde 

tartılı aritmetik ortalama ve yüzdeler gibi istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Üretim girdilerinin tespitinde 2007-2009 yıllarına ait veriler kullanılmış olup maliyet hesaplamalarında 2011 yılı fiyatları esas alınmıştır. 

Araştırma sonucunda ürünler itibariyle oransal kar; buğdayda 1,14, arpada 1,21, çavdarda 0,95, tritikalede 1,00, nohutda 1,13, fiğde 

0,82 ve korungada 0,63 olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sivas, Üretim Girdileri, Maliyet 

ABSTRACT 

This research was carried out in order to determine the production inputs and costs of wheat, barley, rye, triticale, chickpea, vetch, 

clover, trefoil and sugar beet in Sivas province.  

In enterprise selection, data collection stage and determination of enterprise expenses, purpose sampling method, inquiry method 

and unique product budget analysis were used respectively. In determination of production expenses, alternative cost element method was 

applied. In evaluations, it was utilized from statistics as weighted average values and percentages. 

In determination of production inputs, the data belonging to 2007-2009 years was used and the prices of 2010 were used in cost 

calculations.  

As a result of the research, the profit rates were determined as follows: 1,14 for wheat, 1,21 for barley, 0,95 for rye, 1,00 for triticale, 

1,13 for chickpea, 0,82 for vetch and 0,63 for trefoil.   

Key Words: Sivas, Production Inputs, Cost 

1. GİRİŞ  

Türkiye tarımsal potansiyeli yüksek bir ülkedir. Milli gelirin ve dış satım gelirlerinin önemli bir kısmı tarımsal 

üretimden sağlanmaktadır. Ancak ülkede çalışan nüfusun büyük bir bölümünün tarımsal kesimde yoğunlaşması, 

tarımsal sermayenin getirisinin azlığı, toprak ve iklim koşullarına bağlı olan tarımsal üretimde birim alandan elde 

edilen verimin yüksek olmaması gibi hususlar, tarımsal verimliliğin istenilen düzeyde olmadığının göstergeleridir. 

Tarımsal verimliliği artırmaya yönelik önlemlerin sağlıklı alınabilmesi için, öncelikle var olan koşulların iyi 

çözümlenip, üretim sürecinde kaynakların ne derece etkin kullanıldığının ortaya konulması önemli bir konudur. Bu 

konuda yapılması gereken çalışmalardan biri de tarımsal ürünlerin bölgelere göre üretim girdileri ve maliyetlerinin 

saptanmasıdır.  

Tarım işletmelerinde üretim maliyetlerinin belirlenmesinin makro ve mikro düzeyde önemli faydaları 

bulunmaktadır. Makro düzeyde faydalarından en önemlisi olarak çeşitli ürünlerde destekleme fiyatları gibi gelir-fiyat 

politikalarının saptanması ve değerlendirilmesinde, maliyet çalışmalarının temel bir ölçüt olarak kullanılması 

belirtilebilir. Ayrıca, bölgesel ve ülkesel düzeydeki girdi kullanım ve üretim planlaması çalışmaları yanında, tarım 

ürünleri ile ilgili dış ticaret önlemlerinin oluşturulması gibi birçok alanda temel verilerin sağlanmasına olanak vermesi 

açısından da maliyet çalışmalarının önemi bulunmaktadır. 

Diğer yandan, üretim masraflarının belirlenmesinin mikro düzeyde yani işletme düzeyindeki yararlarını;  

- Üretim faaliyetlerinin kaynak gereksinimini ayrıntılarıyla belirlemek, 

- İşletmelerdeki değişik faaliyetlerin karlılığını belirlemek ve analiz etmek, 

- Üretim maliyetindeki değişmelerin nedenlerini belirlemek, 

- Üreticiler düzeyinde yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri ve üretici uygulamalarını belirlemek, 

                                                           
 


 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir 

1 Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tokat 
2 Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tokat 
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- Yatırım projeleri ve uzun dönemli çeşitli çalışmalar için veri tabanı oluşturmak, şeklinde sıralamak 

mümkündür (Özkan ve Yılmaz, 1999). 

Türkiye’de tarımsal ürünlerin maliyetlerini belirlemek için yapılmış pek çok yerel ve bölgesel araştırma 

mevcuttur. Bu tür çalışmalar, tarımsal faaliyetler sürdüğü müddetçe yapılmaya devam edilecektir. Çünkü Türk çiftçisi 

eğitim, teknoloji v.b yetersizlikleri nedeni ile işletmesine ait kayıtları tutmakta zorluk çekmekte, hatta hiç 

tutmamaktadır. Bu durumda en önemli görev araştırıcılara düşmektedir. 

Bu çalışma ile, Sivas ilinde yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, tritikale, nohut, fiğ ve korunga bitkilerinin üretim 

girdi ve maliyetleri tespit edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT  

2.1. Materyal  

Araştırma Sivas ilinde yürütülmüş olup, araştırmanın ana materyalini amaçlı örnekleme yöntemiyle 

belirlenen işletmelerden, anket yoluyla elde edilen birincil derecede veriler oluşturmaktadır. 

Bu verilerin yanı sıra, araştırmanın yorumu ve yazımı aşamasında bu konuda yapılmış diğer benzer 

araştırmaların sonuçlarından ve konu ile ilgili istatistikî verilerden ayrıca, bölgedeki tarımsal kuruluşların kayıtlarından 

da yararlanılmıştır. 

2.2. Metot 

Sivas İli Master Planı doğrultusunda Sivas ili beş alt bölgeye ayrılmıştır (Anonim, 2009). Her bölgeden bir 

ilçe, her ilçeden iki köy ve her köyden de üç adet olmak üzere, her bir ürün için ilde yaygın olarak uygulanan tarım 

tekniğini temsil edebilecek nitelikte gayeli olarak seçilen 30 parsele ait veriler kullanılmıştır.  

Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunda muhasebe kayıtları tutulmadığı için, işletmelerde maliyetin 

hesaplanmasına yardımcı olacak en önemli yöntemin anket yöntemi olduğu kabul edilen bir gerçektir (Açıl, 1977). 

Araştırma yöresinde muhasebe kayıtları tutulmadığı için verilerin toplanması aşamasında direkt mülakat yöntemi 

kullanılmıştır. 

İşletme masraflarının belirlenmesinde tek ürün bütçe analiz yöntemi kullanılmıştır. Üretim masraflarının 

saptanmasında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır (Kıral ve ark, 1999). Değerlendirmelerde tartılı aritmetik 

ortalama ve yüzdeler gibi istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Tarımsal işlem gruplarına göre birim alan maliyetlerini oluşturmak amacıyla, öncelikle tarımsal işlemlerde 

kullanılan işgüçleri, girdi miktarları, ana ürün ve yan ürün miktarları, ağırlıklı ortalama yöntemiyle saptanmış, tarımsal 

işlemlerin uygulama zamanları ve uygulama sayıları belirlenmiştir.  

Birim alan işletme masraflarının belirlenmesinde tek ürün bütçe analiz yöntemi, üretim masraflarının 

saptanmasında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır. Alternatif maliyet prensibinden hareketle, üretimde 

kullanılan mal ve hizmetler işletmeye ait olsa bile piyasa değeri itibariyle işletme dışından satın alınmış veya 

kiralanmış olarak kabul edilmiştir. 

İnsan işgücü ile ilgili değerlendirmelerde Erkek İşgücü Birimi (EİB) esas alınmıştır (Aras, 1988). Makine ile 

yapılan işlemlerde, makineyi kullanan insan işgücü ayrıca belirlenmiş olup; gübreleme, ilaçlama ve hasat gibi 

yardımcı işgücü gerektiren işlemlerde yardımcı insan işgücü dikkate alınmıştır. Kira bedeli karşılığı olarak makine ve 

makineyi kullanan insan işgücü birlikte değerlendirilmiştir. 

Üretim dönemi boyunca kullanılan girdilerin (tohum, gübre, ilaç, vb.) birim fiyatları belirlenirken, üreticinin 

söz konusu girdiyi kullandığı dönemdeki fiyatları kullanılmıştır. Üretimde kullanılan ticari gübrelerin birim alanda 

kullanılan miktarları ve bu gübrelerin fiyatları saf madde üzerinden değerlendirilmiştir. Fiziki giderlerin ortalama 

miktarları, maliyet hesaplanan yılın fiyatları ile değerlendirilerek, sabit giderler dışında kalan masraflar toplamı 

belirlenmiştir. 

Tek yıllık ürünler için belirlenen ortak giderler; aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Çeşitli Giderler: Beklenmeyen masrafların karşılanması düşüncesiyle masraflar toplamının %5’i maliyet 

unsurlarına eklenmiştir. Arazi Kirası: Çiftçinin yetiştiricilik yaptığı arazi kendisinin ise, köyde geçerli olan arazi kirası 

değeri -kuru veya sulu olması dikkate alınarak- anket yolu ile belirlenmiştir. Sermaye Faizi: Masraflar toplamı, çeşitli 

giderler ve arazi kirası toplamının T.C. Ziraat Bankası’nın bitkisel üretim kredi faiz oranının yarısı ile çarpımı sonucunda 

bulunmuştur. Yönetim Giderleri: Masraflar toplamı, çeşitli giderler ve arazi kirası toplamının %3’ü esas alınarak 

hesaplanmıştır (Aras, 1988). 

Masraflar toplamı ve ortak giderler toplamı, söz konusu ürünün birim alandaki üretim maliyetini 

yansıtmaktadır. Ancak ele alınan ürünlerin yetiştiriciliği sırasında elde edilen yan ürün söz konusu ise yan ürün geliri 

masraflar toplamından çıkarılmak suretiyle dekara üretim maliyeti belirlenmiştir.  
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Ürünlerin satış fiyatları belirlenirken; cari piyasa fiyatları dikkate alınmıştır.  

Bir dekardan elde edilen ortalama ürün miktarı, ürünün kg satış fiyatı ile çarpılmak suretiyle Gayri Safi 

Üretim Değeri (GSÜD) elde edilmiştir. Yan ürünü olan bitkilerde ise yan ürün miktarı ile satış fiyatı çarpılarak bulunan 

değer gayri safi üretim değerine eklenmiştir. GSÜD’den masraflar genel toplamı çıkarılarak dekardan elde edilen net 

kar bulunmuştur (İnan, 2001). 

Çok yıllık ürünlerin dekara üretim girdi miktarlarının hesaplanmasında ve masraflar toplamının 

belirlenmesinde de, temel olarak yukarıda anlatılan yöntemler kullanılmıştır. Bunlara ilave olarak; Çıplak Arazi Değeri 

Faizi: Çok yıllık ürünlerde çıplak arazinin cari alım-satım değerinin  % 5’i alınmıştır.  

Masraflar toplamı ve ortak giderler toplamına tesis giderleri yıllık payı ilave edilerek, söz konusu çok yıllık 

ürünün birim alandaki tesis maliyetine ulaşılmıştır. Tesis süresince yapılan masraflar ve elde edilen gelirler toplamları 

(tesis yılı GSÜD) belirlendikten sonra, tesis giderleri yıllık payı; giderler toplamı ile gelirler toplamı arasındaki farkın, 

tesisin ekonomik ömrüne bölünmesi ile belirlenmiştir (Koral ve Altun, 2000). 

3. BULGULAR  

Araştırma konusu ürünlerin üretimi; toprak hazırlığı, ekim, bakım, hasat-harman ve taşıma işlemlerinden 

oluşmaktadır. Bu işlemlerin zamanları ve işlem sayıları, harcanan insan ve makina işgüçleri ile kullanılan materyal 

miktar ve birim fiyatları Çizelge 3.1-3.8’de verilmiştir. 

Buğday (Kuru Şartlarda):  Buğday yetiştiriciliğinde ekimden önce 3 kez toprak işlenmektedir. Eylül-ekim 

aylarında dekara yaklaşık 23 kg tohum, 16 kg DAP gübresi olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Nisan-

Mayıs aylarında üst gübre olarak yaklaşık dekara 12 kg amonyum nitrat verilmekte, aynı aylarda yaklaşık 150 gr 

herbisit uygulaması yapılmaktadır. İklim şartlarına ve bölgeye göre değişmekle birlikte buğday hasadı Haziran-

Ağustos aylarında yapılmaktadır.  

Buğday üretimi için 3,35 saat insan işgücü, 1,43 saat makine işgücü harcanmaktadır. Kullanılan insan 

işgücünün %24,48’i toprak işleme ve ekimde, %13,73’ü bakım işlerinde, %61,79’u hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Makine işgücünün ise %47,55’i toprak işleme ve ekimde, %16,08’i bakım işlerinde, %36,36’sı ise hasat ve taşımada 

harcanmaktadır.  

Gündoğmuş 1998 tarafından yapılan çalışmada ekmeklik buğday üretiminin 2,54 saat insan işgücüne, 1,23 

saat traktör çeki gücüne talebinin bulunduğu saptanmıştır. 

Buğday verimi 266 kg/da olup, buğdayın bölgedeki ortalama satış fiyatı 0,60 TL/kg ve gayrisafi üretim 

değeri yan ürün ile birlikte 209,20 TL/da’dır. 1 kg buğdayın maliyeti 0,53 TL, dekara elde edilen brüt kar 55,29 TL, net 

kar ise 19,77 TL olarak bulunmuş olup, oransal kar 1,14 olarak hesaplanmıştır.  

Arpa (Kuru Şartlarda): Arpa yetiştiriciliğinde ekimden önce 3 kez toprak işlenmektedir. Eylül-Ekim aylarında 

dekara yaklaşık 23 kg tohum, 12,5 kg DAP gübresi olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Nisan-mayıs 

aylarında üst gübre olarak yaklaşık dekara 9,7 kg amonyum nitrat verilmekte, aynı aylarda yaklaşık 150 gr herbisit 

uygulaması yapılmaktadır. Arpa hasadı Haziran-Ağustos aylarında yapılmaktadır.  

Arpa üretimi için 3,36 saat insan işgücü, 1,33 saat makine işgücü harcandığı belirlenmiştir. Kullanılan insan 

işgücünün % 24,70’i toprak işleme ve ekimde, %13,69’u bakım işlerinde, %61,61’i hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Makine işgücünün ise %51,13’ü toprak işleme ve ekimde, %17,29’u bakım işlerinde, %31,58’i ise hasat ve taşımada 

harcanmaktadır. 

Arpa verimi 298 kg/da olup, arpanın bölgedeki ortalama satış fiyatı 0,48 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri 

yan ürün ile birlikte 193,44 TL/da’dır. 1 kg arpanın maliyeti 0,40 TL olup dekara elde edilen brüt kar 57,40 TL, net kar 

ise 24,42 TL olarak bulunmuş, oransal kar 1,21 olarak hesaplanmıştır. 

Çavdar (Kuru Şartlarda): Çavdar yetiştiriciliğinde ekimden önce 3 kez toprak işlenmektedir. Eylül-Ekim 

aylarında dekara yaklaşık 24 kg tohum, 14 kg DAP gübresi olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Nisan-

Mayıs aylarında üst gübre olarak yaklaşık dekara 9 kg amonyum nitrat verilmekte, aynı aylarda yaklaşık 150 gr 

herbisit uygulaması yapılmaktadır. Çavdar hasadı Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.  

Çavdar üretimi için 3,01 saat insan işgücü, 1,28 saat makine işgücü harcanmaktadır. Kullanılan insan 

işgücünün % 27,91’i toprak işleme ve ekimde, %15,28’i bakım işlerinde, %56,81’i hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Makine işgücünün ise %53,91’i toprak işleme ve ekimde, %17,97’si bakım işlerinde, %28,13’ü ise hasat ve taşımada 

harcanmaktadır.  

Çavdar verimi 243 kg/da olup, çavdarın satış fiyatı 0,47 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri yan ürün ile birlikte 

158,59 TL/da’dır. 1 kg çavdarın maliyeti 0,49 TL, dekara elde edilen brüt kar 27,08 TL, net kar ise -6,04 TL olarak 

bulunmuş olup, oransal kar 0,95 olarak hesaplanmıştır.  

Tritikale (Kuru Şartlarda): Tritikale yetiştiriciliğinde ekimden önce 3 kez toprak işlenmektedir. Eylül-Ekim 

aylarında dekara yaklaşık 24 kg tohum, 14,28 kg DAP gübresi olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Nisan-Mayıs aylarında üst gübre olarak yaklaşık dekara 10 kg amonyum nitrat verilmekte, aynı aylarda yaklaşık 150 

gr herbisit uygulaması yapılmaktadır. Arpa hasadı Haziran-Ağustos aylarında yapılmaktadır. 
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Sivas yöresinde kuru koşullarda yetiştirilen tritikale için 3,01 saat insan işgücü, 1,28 saat makine işgücü 

harcandığı belirlenmiştir. Kullanılan insan işgücünün %27,91’i toprak işleme ve ekimde, %15,28’i bakım işlerinde, 

%56,81’i hasat ve taşımada harcanmaktadır. Makine işgücünün ise %53,91’i toprak işleme ve ekimde, %17,97’isi 

bakım işlerinde, %28,13’ü ise hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Tritikale verimi 265 kg/da, bölgedeki ortalama satış fiyatı 0,47 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri yan ürün ile 

birlikte 173,35 TL/da’dır. 1 kg tritikale maliyeti 0,47 TL, dekara edilen brüt kar 32,57 TL, net kar -1,12 TL/da 

bulunmuş, oransal kar 1,00 olarak hesaplanmıştır. 

Nohut (Kuru Şartlarda): Nohut yetiştiriciliğinde dekara ortalama 0,85 ton çiftlik gübresi verilerek ekimden 

önce 3 toprak işleme yapılmaktadır. Nisan-Mayıs aylarında dekara yaklaşık 11 kg tohum, 10 kg DAP gübresi olacak 

şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Nohut hasadı Ağustos-Eylül aylarında yapılmaktadır.  

Nohut üretimi için 27,72 saat insan işgücü, 2,14 saat makine işgücü harcandığı belirlenmiştir. Kullanılan 

insan işgücünün %3,07’si toprak işleme ve ekimde, %47,87’si bakım işlerinde, % 49,06’sı hasat ve taşımada 

harcanmaktadır. Makine işgücünün ise %31,31’i toprak işleme ve ekimde, %19,63’ü bakım işlerinde, %49,07’si ise 

hasat ve taşımada harcanmaktadır.  

Güney 1985 tarafından yapılan çalışmada; sulu koşullarda kuru fasulye, kuru soğan ve ayçiçeği ile kuru 

koşullarda ayçiçeğinde sırasıyla insan işgüçleri 38,86, 172,81, 10,37, 9,58 sa/da verimler ise 140, 2274, 223 ve 141 

kg/da olarak saptanmıştır. 

Nohut verimi 121 kg/da, bölgedeki ortalama satış fiyatı 2,50 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri 317,95 

TL/da’dır. 1 kg nohudun üretim maliyeti 2,21 TL olup, dekara elde edilen brüt kar 77,55 TL, net kar 35,38 TL 

bulunmuş, oransal kar 1,13 olarak hesaplanmıştır. 

Fiğ (Kuru Şartlarda): Fiğ yetiştiriciliğinde dekara ortalama 1 ton çiftlik gübresi verilerek ekimden önce 3 

toprak işleme yapılmaktadır. Nisan-Mayıs aylarında dekara yaklaşık 14 kg tohum, 12 kg DAP gübresi olacak şekilde 

ekim işlemi gerçekleştirilmektedir. Fiğ hasadı Haziran-Temmuz aylarında yapılmaktadır.  

Fiğ üretimi için 6,60 saat insan işgücü, 2,67 saat makine işgücü harcandığı belirlenmiştir. Altun 1986 

tarafından yapılan çalışmada fiğ üretimi için 1,21 sa/da makina işgücü ve 5,34 sa/da insan işgücüne gereksinim 

olduğu saptanmıştır.  

Kullanılan insan işgücünün %12,88’i toprak işleme ve ekimde, %29,55’i bakım işlerinde, %57,58’i hasat ve 

taşımada harcanmaktadır. Makine işgücünün ise %25,09’u toprak işleme ve ekimde, %24,34’ü bakım işlerinde, 

%50,56’sı ise hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Fiğ verimi 123 kg/da, bölgedeki ortalama satış fiyatı 1,16 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri 203,00 TL/da’dır. 

1 kg fiğin üretim maliyeti 1,41 TL olup elde edilen brüt kar 7,94 TL/da, net kar -30,85 TL/da ve oransal kar 0,82 

olarak hesaplanmıştır. 

Korunga (Kuru Şartlarda): Korunga yetiştiriciliğinde tesis döneminde sonbaharda çiftlik gübresi uygulaması 

yapılmakta (yaklaşık 1,7 ton/da) ve toprak işlenerek toprağa karıştırılmaktadır. İlkbaharda ekimden önce 3 toprak 

işlemesi yapılarak korunga ekimi nisan-mayıs aylarında yapılmakta olup dekara 14,31 kg tohum ve ekimle birlikte 11 

kg/da DAP gübresi verilmektedir.  

Korunga tesis yılında 5,32 saat insan işgücü, 2,13 saat makine işgücü kullanılmaktadır. Kullanılan insan 

işgücünün %19,36’sı toprak işleme ve ekimde, %43,61’i bakım işlerinde, %37,03’ü hasat ve taşımada harcanmaktadır. 

Makine işgücünün ise %41,78’i toprak işleme ve ekimde, %36,15’i bakım işlerinde, %22,07’si ise hasat ve taşımada 

harcanmaktadır.  

Korunganın bölgedeki ekonomik ömrü 3 yıl olup üretim döneminde korunga verimi dekara ortalama 441 

kg’dır. Üretim döneminde korunga için 1,98 saat insan işgücü, 0,48 saat makine işgücü harcandığı belirlenmiştir. 

Kullanılan insan işgücü ve makine işgücünün tamamı hasat, balyalama ve taşımada harcanmaktadır. 

Korunga satış fiyatı 0,22 TL/kg ve gayrisafi üretim değeri 97,02 TL/da’dır. 1 kg korunganın üretim maliyeti 

ise 0,35 TL, dekara elde edilen brüt kar 62,18 TL, net kar ise -56,22 TL bulunmuş, oransal kar 0,63 olarak 

hesaplanmıştır.   
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Çizelge 3.1 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Buğdayın Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Mart-Eki 1 0,29 0,29  da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Tem-Eki 1 0,14 0,14  da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Eylül-Eki 1 0,11 0,11  da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki 1 0,14 0,14  da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki  0,14   sa 3,30 0,46 Yardımcı 

TOPLAM   0,82 0,68    53,76  

BAKIM İŞLERİ 

Gübreleme Nis-May 1 0,11 0,11  da 5,40 5,40 Gübre Serpme Makinası 

Gübreleme Nis-May  0,11   sa 3,30 0,36 Yardımcı 

İlaçlama Nis-May 1 0,12 0,12  da 4,60 4,60 İlaçlama Makinası 

İlaçlama Nis-May  0,12   sa 3,30 0,40 Yardımcı 

TOPLAM   0,46 0,23    10,76  

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

Hasat Haz-Ağu 1 0,15 0,15  da 8,80 8,80 Biçer-döver 

Hasat Haz-Ağu 1 0,15   sa 3,30 0,50 Yardımcı 

Balyalama Haz-Ağu 1 0,12 0,12  da 10,00 10,00 Balya Makinası 

Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu  0,25 0,25  sa 28,75 7,19 Traktör+Römork 

Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu  1,40   sa 3,30 4,62 Yardımcı 

TOPLAM   2,07 0,52    31,10  

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

Tohum     23,44 kg 1,02 23,91  

Gübre (N)     4,13 kg 2,03 8,38 A.Nitrat (% 33) 

Gübre (N)     2,92 kg 1,56 4,56 DAP (% 18-46) 

Gübre (P2O5)     7,45 kg 1,56 11,62 DAP (% 18-46) 

İlaç     0,15 kg 7,00 1,05 Herbisit 

TOPLAM        49,52  

MASRAFLAR TOPLAMI        145,14 a 

ORTAK GİDERLER 

Çeşitli giderler        7,26 b = a*0,05 

Arazi kirası        23,00 c 

Sermaye faizi        8,77 d = (a+b+c)*0,05 

Yönetim gideri        5,26 e = (a+b+c)*0,03 

TOPLAM        44,29  

GENEL TOPLAM   3,35 1,43    189,43 f 

 

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 153,91 g = (a + d) 

Buğday verimi kg/da 266,00 h 

Satış fiyatı TL/kg 0,60 i 

Ana ürün geliri TL/da 159,60 j = (h * i) 

Yan ürün verimi kg/da 248,00 k 

Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,20 l 

Yan ürün geliri TL/da 49,60 m = (k * l) 

GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 209,20 n = (j + m) 

Üretim maliyeti TL/da 139,83 ö = (f - m) 

Üretim maliyeti TL/kg 0,53 (ö / h) 

BRÜT KAR TL/da 55,29 (n - g) 

NET KAR TL/da 19,77 (n - f) 
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Çizelge 3.2 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Arpanın Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Mart-Eki 1 0,28 0,28   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Tem-Eki 1 0,14 0,14   da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Eylül-Eki 1 0,11 0,11   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki 1 0,15 0,15   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki   0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 TOPLAM     0,83 0,68      53,80   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme Nis-May 1 0,11 0,11   da 5,40 5,40 Gübre Serpme Makinası 

 Gübreleme Nis-May   0,11     sa 3,30 0,36 Yardımcı 

 İlaçlama Nis-May 1 0,12 0,12   da 4,60 4,60 İlaçlama Makinası 

 İlaçlama Nis-May   0,12     sa 3,30 0,40 Yardımcı 

 TOPLAM     0,46 0,23      10,76   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Haz-Ağu 1 0,15 0,15   da 8,80 8,80 Biçer-döver 

 Hasat Haz-Ağu  0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 Balyalama Haz-Ağu 1 0,12 0,12   da 10,00 10,00 Balya Makinası 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   0,15 0,15   sa 28,75 4,31 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   1,50     sa 3,30 4,95 Yardımcı 

 TOPLAM     2,07 0,42      28,56   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         22,84 kg 0,66 15,07   

 Gübre (N)         3,20 kg 2,03 6,50   A.Nitrat (% 33) 

 Gübre (N)         2,25 kg 1,56 3,51   DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         5,75 kg 1,56 8,97   DAP (% 18-46) 

 İlaç         0,15 kg 7,00 1,05   Herbisit 

 TOPLAM              35,10   

 MASRAFLAR TOPLAMI              128,21 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               6,41   b = a*0,05 

 Arazi kirası               21,88   c 

 Sermaye faizi               7,83   d = (a+b+c)*0,05 

 Yönetim gideri               4,70   e = (a+b+c)*0,03 

 TOPLAM               40,81    

 GENEL TOPLAM     3,36 1,33       169,02   f 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 136,04  g = (a + d) 

 Arpa verimi                        kg/da 298,00  h 

 Satış fiyatı TL/kg 0,48  i 

 Ana ürün geliri TL/da 143,04  j = (h * i) 

 Yan ürün verimi kg/da 252,00  k 

 Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,20  l 

 Yan ürün geliri TL/da 50,40  m = (k * l) 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 193,44  n = (j + m) 

 Üretim maliyeti TL/da 118,62  ö = (f - m) 

 Üretim maliyeti TL/kg 0,40  (ö / h) 

 BRÜT KAR TL/da 57,40  (n - g) 

 NET KAR TL/da 24,42  (n - f) 
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Çizelge 3.3 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Çavdarın Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Haz-Tem 1 0,28 0,28   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Ağu-Eki 1 0,14 0,14   da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Eylül-Eki 1 0,12 0,12   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki 1 0,15 0,15   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Eylül-Eki   0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 TOPLAM     0,84 0,69      53,80   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme Nis-May 1 0,11 0,11   da 5,40 5,40 Gübre Serpme Makinası 

 Gübreleme Nis-May   0,11     sa 3,30 0,36 Yardımcı 

 İlaçlama Nis-May 1 0,12 0,12   da 4,60 4,60 İlaçlama Makinası 

 İlaçlama Nis-May   0,12     sa 3,30 0,40 Yardımcı 

 TOPLAM     0,46 0,23      10,76   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Tem-Ağu 1 0,15 0,15   da 8,80 8,80 Biçer-döver 

 Hasat Tem-Ağu  0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 Balyalama Tem-Ağu 1 0,11 0,11   da 10,00 10,00 Balya Makinası 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Tem-Ağu   0,10 0,10   sa 28,75 2,88 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Tem-Ağu   1,20     sa 3,30 3,96 Yardımcı 

 TOPLAM     1,71 0,36      26,13   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         24,78 kg 0,48 11,89   

 Gübre (N)         3,04 kg 2,03 6,17   A.Nitrat (% 33) 

 Gübre (N)         2,54 kg 1,56 3,96   DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         6,49 kg 1,56 10,12   DAP (% 18-46) 

 İlaç         0,15 kg 7,00 1,05   Herbisit 

 TOPLAM              33,20   

 MASRAFLAR TOPLAMI              123,89 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               6,19   b = a*0,05 

 Arazi kirası               22,35   c 

 Sermaye faizi               7,62   d = (a+b+c)*0,05 

 Yönetim gideri               4,57   e = (a+b+c)*0,03 

 TOPLAM               40,74    

 GENEL TOPLAM     3,01 1,28       164,63   f 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 131,51  g = (a + d) 

 Çavdar verimi                        kg/da 243,80  h 

 Satış fiyatı TL/kg 0,47  i 

 Ana ürün geliri TL/da 114,59  j = (h * i) 

 Yan ürün verimi kg/da 220,00  k 

 Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,20  l 

 Yan ürün geliri TL/da 44,00  m = (k * l) 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 158,59  n = (j + m) 

 Üretim maliyeti TL/da 120,63  ö = (f - m) 

 Üretim maliyeti TL/kg 0,49  (ö / h) 

 BRÜT KAR TL/da 27,08  (n - g) 

 NET KAR TL/da -6,04  (n - f) 
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Çizelge 3.4 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Tritikalenin Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Haz-Ağu 1 0,28 0,28   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Ağu-Ekim 1 0,14 0,14   da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Eylül-Ekim 1 0,12 0,12   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Eylül-Ekim 1 0,15 0,15   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Eylül-Ekim   0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 TOPLAM     0,84 0,69      53,80   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme Nis-May 1 0,11 0,11   da 5,40 5,40 Gübre Serpme Makinası 

 Gübreleme Nis-May   0,11     sa 3,30 0,36 Yardımcı 

 İlaçlama Nis-May 1 0,12 0,12   da 4,60 4,60 İlaçlama Makinası 

 İlaçlama Nis-May   0,12     sa 3,30 0,40 Yardımcı 

 TOPLAM     0,46 0,23      10,76   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Haz-Ağu 1 0,15 0,15   da 8,80 8,80 Biçer-döver 

 Hasat Haz-Ağu  0,15     sa 3,30 0,50 Yardımcı 

 Balyalama Haz-Ağu 1 0,11 0,11   da 10,00 10,00 Balya Makinası 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   0,10 0,10   sa 28,75 2,88 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   1,20     sa 3,30 3,96 Yardımcı 

 TOPLAM     1,71 0,36      26,13   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         24,44 kg 0,82 20,04   

 Gübre (N)         3,30 kg 2,03 6,70   A.Nitrat (% 33) 

 Gübre (N)         2,57 kg 1,56 4,01   DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         6,55 kg 1,56 10,22   DAP (% 18-46) 

 İlaç         0,15 kg 7,00 1,05   Herbisit 

 TOPLAM              42,02   

 MASRAFLAR TOPLAMI              132,70 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               6,64   b = a*0,05 

 Arazi kirası               22,21   c 

 Sermaye faizi               8,08   d = (a+b+c)*0,05 

 Yönetim gideri               4,85   e = (a+b+c)*0,03 

 TOPLAM               41,77    

 GENEL TOPLAM     3,01 1,28       174,47   f 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 140,78  g = (a + d) 

 Tritikale verimi                        kg/da 265,00  h 

 Satış fiyatı TL/kg 0,47  i 

 Ana ürün geliri TL/da 124,55  j = (h * i) 

 Yan ürün verimi kg/da 244,00  k 

 Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,20  l 

 Yan ürün geliri TL/da 48,80  m = (k * l) 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 173,35  n = (j + m) 

 Üretim maliyeti TL/da 125,67  ö = (f - m) 

 Üretim maliyeti TL/kg 0,47  (ö / h) 

 BRÜT KAR TL/da 32,57  (n - g) 

 NET KAR TL/da -1,12  (n - f) 
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Çizelge 3.5 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Nohudun Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Eylül-Kasım 1 0,25 0,25   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Mart-Mayıs 1 0,13 0,13   da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Nisan-Mayıs 1 0,11 0,11   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs 1 0,18 0,18   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs   0,18     sa 3,30 0,59 Yardımcı 

 TOPLAM     0,85 0,67      53,89   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi) Eylül-Mart 1 0,42 0,42   sa 28,75 12,08 Traktör+Römork 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi)     0,85     sa 3,30 2,81 Yardımcı 

 Çapalama (Ot Alma) Mayıs-Haz. 1 12,00     sa 3,30 39,60 Elle 

 TOPLAM     13,27 0,42      54,48   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat-Toplama-Yığma Ağu-Eylül 1 11,50     sa 3,30 37,95 Elle yolma 

 Harman Ağu-Eylül   0,75 0,75   sa 28,75 21,56 Batöz 

 Harman Ağu-Eylül 1 0,75     sa 3,30 2,48 Yardımcı 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Ağu-Eylül   0,30 0,30   sa 28,75 8,63 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Ağu-Eylül   0,30     sa 3,30 0,99 Yardımcı 

 TOPLAM     13,60 1,05      71,60   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         10,69 kg 1,68 17,96   

 Gübre (N)         1,80 kg 1,95 3,51  DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         4,60 kg 1,95 8,97  DAP (% 18-46) 

 Gübre (Çiftlik Gübresi)         845,00 kg 0,02 16,90   

 TOPLAM               47,34   

 MASRAFLAR TOPLAMI               227,32 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               11,37   b = a*0,05 

 Arazi kirası               22,96   c 

 Sermaye faizi               13,08   d = (a+b+c)*0,05 

 Yönetim gideri               7,85   e = (a+b+c)*0,03 

 TOPLAM               55,26    

 GENEL TOPLAM     27,72 2,14       282,57   f 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 240,40  g = (a + d) 

 Nohut verimi                        kg/da 121,00  h 

 Satış fiyatı TL/kg 2,50  i 

 Ana ürün geliri TL/da 302,50  j = (h * i) 

 Yan ürün verimi kg/da 103,00  k 

 Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,15  l 

 Yan ürün geliri TL/da 15,45  m = (k * l) 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 317,95  n = (j + m) 

 Üretim maliyeti TL/da 267,12  ö = (f - m) 

 Üretim maliyeti TL/kg 2,21  (ö / h) 

 BRÜT KAR TL/da 77,55  (n - g) 

 NET KAR TL/da 35,38  (n - f) 
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Çizelge 3.6 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Fiğin Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Eylül-Nisan 1 0,25 0,25   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Mart-Nisan 1 0,13 0,13   da 10,60 10,60 Kültivatör 

3. Toprak İşleme Mart-Nisan 1 0,11 0,11   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs 1 0,18 0,18   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs   0,18     sa 3,30 0,59 Yardımcı 

 TOPLAM     0,85 0,67      53,89   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi) Eylül-Nisan 1 0,65 0,65   sa 28,75 18,69 Traktör+Römork 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi)     1,30     sa 3,30 4,29 Yardımcı 

 TOPLAM     1,95 0,65      22,98   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Haz-Tem 1 0,15 0,15   da 12,40 12,40 Tamburlu Çayır Biçme M. 

 Toplama-Yığma Haz-Tem   1,25     sa 3,30 4,13 Yardımcı 

 Harman Haz-Tem 1 0,75 0,75   sa 28,75 21,56 Batöz 

 Harman Haz-Tem   0,75     sa 3,30 2,48 Yardımcı 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Tem   0,45 0,45   sa 28,75 12,94 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Tem   0,45     sa 3,30 1,49 Yardımcı 

 TOPLAM     3,80 1,35      54,99   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         14,05 kg 1,31 18,41   

 Gübre (N)         2,16 kg 1,95 4,21  DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         5,52 kg 1,95 10,76  DAP (% 18-46) 

 Gübre (Çiftlik Gübresi)         950,00 kg 0,02 19,00   

 TOPLAM              52,38   

 MASRAFLAR TOPLAMI               184,24 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               9,21   b = a*0,05 

 Arazi kirası               23,08   c 

 Sermaye faizi               10,83   d = (a+b+c)*0,05 

 Yönetim gideri               6,50   e = (a+b+c)*0,03 

 TOPLAM               49,61    

 GENEL TOPLAM     6,60 2,67       233,85   f 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 195,06  g = (a + d) 

 Fiğ verimi                        kg/da 123,00  h 

 Satış fiyatı TL/kg 1,16  i 

 Ana ürün geliri TL/da 142,68  j = (h * i) 

 Yan ürün verimi kg/da 232,00  k 

 Yan ürün satış fiyatı TL/kg 0,26  l 

 Yan ürün geliri TL/da 60,32  m = (k * l) 

GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 203,00  n = (j + m) 

 Üretim maliyeti TL/da 173,53  ö = (f - m) 

 Üretim maliyeti TL/kg 1,41  (ö / h) 

 BRÜT KAR TL/da 7,94  (n - g) 

 NET KAR TL/da -30,85  (n - f) 
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Çizelge 3.7 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Korunganın Dekara Ortalama Tesis Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

TOPRAK İŞLEME ve EKİM 

1. Toprak İşleme Eylül-Kasım 1 0,26 0,26   da 23,20 23,20 Pulluk 

2. Toprak İşleme Mart-Mayıs 1 0,26 0,26   da 23,20 23,20 Pulluk 

3. Toprak İşleme Mart-Mayıs 1 0,12 0,12   da 10,60 10,60 Kültivatör 

4. Toprak İşleme Nisan-Mayıs 1 0,11 0,11   da 9,90 9,90 Diskli Tırmık 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs 1 0,14 0,14   da 9,60 9,60 Kombine Ekim makinası 

Ekim + Gübreleme Nisan-Mayıs   0,14     sa 3,30 0,46 Yardımcı 

 TOPLAM     1,03 0,89      76,96   

BAKIM İŞLERİ 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi) Eylül-Kasım 1 0,77 0,77   sa 28,75 22,14 Traktör+Römork 

 Gübreleme (Çiftlik Gübresi)     1,55     sa 3,30 5,12 Yardımcı 

 TOPLAM     2,32 0,77      27,25   

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Haz-Ağu 1 0,15 0,15   da 12,40 12,40 Tamburlu Çayır Biçme M. 

 Balyalama Haz-Ağu 1 0,12 0,12   da 10,00 10,00 Balya Makinası 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   0,20 0,20   sa 28,75 5,75 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   1,50     sa 3,30 4,95 Yardımcı 

 TOPLAM     1,97 0,47      33,10   

ÇEŞİTLİ GİRDİLER 

 Tohum         14,31 kg 1,97 28,19   

 Gübre (N)         1,98 kg 1,95 3,86  DAP (% 18-46) 

 Gübre (P2O5)         5,06 kg 1,95 9,87  DAP (% 18-46) 

 Gübre (Çiftlik Gübresi)         1618 kg 0,02 32,36   

 TOPLAM              74,28   

 MASRAFLAR TOPLAMI               211,59 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               10,58  b = a*0,05 

 Sermaye faizi               11,11  (a+b)*0,05 

 Yönetim gideri               6,67  (a+b)*0,03 

 Çıplak arazi değ.faizi               50,00   Çıplak arazi değ.*0,05 

 TOPLAM               78,35    

 GENEL TOPLAM     5,32 2,13       289,95  d 

  

 Korunga verimi                        Kg/da 422,00 e 

 Satış fiyatı TL 0,22 f 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 92,84 g = (e * f) 

 TESİS GİDERİ TL/da 197,11 h = (d - g) 

 TESİS GİDERİ AMORTİSMAN PAYI TL/da 65,70 ı = h / 5 

*Ekonomik Ömür 3 Yıl Alınmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması 

833 
 

Çizelge 3.8 Sivas Yöresinde Kuru Koşullarda Yetiştirilen Korunganın Dekara Ortalama Üretim Girdileri ve Maliyeti 

Yapılan İşlemler 

İşlem Harcanan İşgücü Kullanılan Materyal 
Fiyatı 

(TL) 

Masraflar 

Toplamı 

(TL) 

Açıklama 
Tarihi Sayısı 

İnsan 

EİB 

Makina 

(sa) 
Miktarı Birimi 

HASAT-HARMAN-TAŞIMA 

 Hasat Haz-Ağu 1 0,16 0,16   da 12,40 12,40 Tamburlu Çayır Biçme M. 

 Balyalama Haz-Ağu 1 0,12 0,12   da 10,00 10,00 Balya Makinası 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   0,20 0,20   sa 28,75 5,75 Traktör+Römork 

 Yükleme-Boşaltma-Taşıma Haz-Ağu   1,50     sa 3,30 4,95 Yardımcı 

 TOPLAM     1,98 0,48      33,10 a 

ORTAK GİDERLER 

 Çeşitli giderler               1,66   b = a*0,05 

 Sermaye faizi               1,74   c = (a+b)*0,05 

 Yönetim gideri               1,04   d = (a+b)*0,03 

 Çıplak arazi değ.faizi               50,00   Çıplak arazi değ.*0,05 

 TOPLAM               54,44    

 TESİS G. AMORT. PAYI        65,70    

 GENEL TOPLAM     1,98 0,48       153,24   e 

  

 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI TL/da 34,84  f = (a + c) 

 Korunga verimi                        kg/da 441,00  g 

 Satış fiyatı TL/kg 0,22  h 

 GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ TL/da 97,02  i = (g * h) 

 Üretim maliyeti TL/da 153,24  j = e 

 Üretim maliyeti TL/kg 0,35  (j / g) 

 BRÜT KAR TL/da 62,18  (i - f) 

 NET KAR TL/da -56,22  (i - e) 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sivas ilinde yürütülen bu araştırma sonucunda, buğday, arpa, çavdar, tritikale, nohut, fiğ ve korunga 

bitkilerinin üretim girdi ve maliyetleri tespit edilmiştir. 

Araştırma konusu ürünlerin bir dekardaki üretimi için harcanan girdiler, işlem sayıları ve ürün verimleri her 

ürün için ayrı ayrı hesaplanmış olup bu girdiler 2011 yılı cari fiyatları ile çarpılarak üretim maliyetlerine ulaşılmıştır. 

Daha sonra ürünlerin gayrisafi üretim değerleri, brüt karları, net karları ve oransal karları belirlenmiştir.  

Ürün verimleri sırasıyla; buğday 266 kg/da, arpa 298 kg/da, çavdar 243,80 kg/da, tritikale 265 kg/da, 

nohut 121 kg/da, fiğ 123 kg/da, ve korunga 441 kg/da olarak bulunmuştur.  

Bölgede kuru tarım hakim olmakla birlikte sulanabilir arazilerin sulamaya açılması ile bölgenin tarımsal 

üretiminde önemli oranda verim artışı gerçekleşebileceğini söylemek mümkündür.  

Kuru koşularda yetiştirilen; buğday için 3,35 saat insan işgücü, 1,43 saat makine işgücü, arpa için 3,36 saat 

insan işgücü, 1,33 saat makine işgücü, çavdar için 3,01 saat insan işgücü, 1,28 saat makine işgücü,  tritikale için 3,01 

saat insan işgücü, 1,28 saat makine işgücü, nohut için 27,72 saat insan işgücü, 2,14 saat makine işgücü, fiğ için 6,60 

saat insan işgücü, 2,67 saat makine işgücü, korunga için tesis döneminde 5,32 saat insan işgücü, 2,13 saat makine 

işgücü, üretim döneminde 1,98 saat insan işgücü, 0,48 saat makine işgücü harcandığı belirlenmiştir. 

Kuruda yetiştirilen; buğday için 23,44 kg tohum, 7,05 kg N, 7,45 kg P2O5, 0,15 kg herbisit, arpa için 22,84 kg 

tohum, 5,45 kg N, 5,75 kg P2O5 ve 0,15 kg herbisit, çavdar için 24,78 kg tohum, 5,58 kg N, 6,49 kg P2O5, 0,15 kg 

herbisit, tritikale için 24,44 kg tohum, 5,87 kg N, 6,55 kg P2O5, 0,15 kg herbisit, nohut için 10,69 kg tohum, 1,80 kg N, 

4,60 kg P2O5, 845 kg çiftlik gübresi, fiğ için 14,05 kg tohum, 2,16 kg N, 5,52 kg P2O5, 950 kg çiftlik gübresi, korunga 

için tesis döneminde 14,31 kg tohum, 1,98 kg N, 5,06 kg P2O5, 1618 kg çiftlik gübresi kullanıldığı belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda ürünler itibariyle oransal kar; buğdayda 1,14, arpada 1,21, çavdarda 0,95, tritikalede 

1,00, nohutda 1,13, fiğde 0,82 ve korungada 0,63 olarak belirlenmiştir (Çizelge 6.1). Çiçek ve Sayılı (1996),  tarafından 

yapılan çalışmada Tokat ili Kazova yöresinde yetiştirilen buğday, arpa, domates, şeker pancarı ve ayçiçeği ürünlerinde 

fiziki üretim girdileri kullanım düzeyi belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu en fazla net gelir ve oransal kara 

domates üretim faaliyetinin sahip olduğu belirlenmiştir. Bunu sırasıyla sulu şartlarda şeker pancarı, ayçiçeği ve 

buğday izlemektedir. Kuru şartlarda üretilen buğday ve arpanın net gelirinin negatif olduğu bulunmuştur. 
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Çizelge 6.1 Sivas Yöresinde Yetiştirilen Bazı Ürünlerin Dekara Ortalama Üretim Maliyetleri 

Ü r ü n l e r 

Verim 

 

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Yan Ürün 

Geliri 

(TL/da) 

GSÜD 

 

(TL/da) 

Değişken 

Masraflar 

(TL/da) 

Toplam 

Masraflar 

(TL/da) 

Brüt Kar 

 

(TL/da) 

Net Kar 

 

(TL/da) 

Üretim 

Maliyeti 

(TL/kg) 

Oransal 

Kar 

 Buğday  266,00 0,60 49,60 209,20 153,91 189,43 55,29 19,77 0,53 1,14 

 Arpa  298,00 0,48 50,40 193,44 136,04 169,02 57,40 24,42 0,40 1,21 

 Çavdar  243,80 0,47 44,00 158,59 131,51 164,63 27,08 -6,04 0,49 0,95 

 Tritikale  265,00 0,47 48,80 173,35 140,78 174,47 32,57 -1,12 0,47 1,00 

 Nohut  121,00 2,50 15,45 317,95 240,40 282,57 77,55 35,38 2,21 1,13 

 Fiğ  123,00 1,16 60,32 203,00 195,06 233,85 7,94 -30,85 1,41 0,82 

 Korunga  441,00 0,22   97,02 34,84 153,24 62,18 -56,22 0,35 0,63 

Elde edilen bu sonuçlar, bölgesel düzeyde üretim planlaması ve tarımsal işletmelerin yeniden 

organizasyonu çalışmalarında, tarımsal alanlarda toprak ve su kaynaklarına yönelik iyileştirme ve geliştirme projeleri 

hazırlayan kuruluşların, tarımsal yatırım projelerini hazırlaması aşamalarında yararlanılabilecek veriler niteliğindedir. 

Diğer yandan araştırma sonucu hesaplanan tarım ürünlerinin üretim girdi ve maliyetleri gerek yatırımcı ve 

gerekse diğer kişi ve kurumlardan gelen talepleri de karşılamış olacaktır. 
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TARIM MAKİNELERİ HİBE PROGRAMININ EDİRNE İLİNİN MEKANİZASYON 

GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Mehmet Fırat BARAN1  Başak AYDIN1  Ulviye ÇEBİ1 

ÖZET 

Tarımsal mekanizasyonun; üretimi dolaylı olarak etkilemek suretiyle verimi artıran özelliği ilimiz çiftçilerince önceden beri 

bilinmektedir. Edirne'de tarım sadece traktör bakımından mekanize olmakla kalmamış, traktörden tam anlamıyla yararlanmayı mümkün kılan diğer 

alet ve ekipmanlar bakımından da mekanize olmuş  durumdadır.  Bu faaliyetlerin sürekliliği sağlamak amacıyla 2007 yılından bu yana devlet 

tarafından makine-ekipman grubu hibe kapsamına alınmıştır. Bu program dahilinde Edirne iline 2007-2012 arasında toplam 6 yıllık periyotta, %50 

hibe kapsamında, 21 farklı makine çeşidinden 2201 adet makine-ekipman desteği yapılmıştır. Bu sayede ilin bir yandan yaşlı olan makine parkı 

yenilenirken, diğer yandan teknoloji ürünü olan yeni makinelerin kullanım olanağı artmıştır. Bu çalışma ile Edirne ilinde hibe kapsamında 

desteklenen makine çeşidi ve sayısının yıllara göre değişimi ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Edirne , makine hibe, mekanizasyon düzeyi 

THE EFFECT OF AGRICULTURAL MACHINERY GRANT PROGRAM ON 

MECHANIZATION DEVELOPMENT IN EDIRNE 

ABSTRACT 

The characteristic of agricultural machinery which increases the yield by affecting the production indirectly has been known by the 

farmers beforehand. In Edirne, agriculture has not only been mechanized on account of tractor but also it has been mechanized on account of 

other tools and equipment which make possible the utilization from tractor properly. In order to provide the sustainability of these activities, 

machine-equipment group has been taken into grant scope by the government since 2007. Within this program, 2201 machines and equipments 

from 21 different machine kinds have been supported in 50 percentage grantee scopes between 2007-2012 years in Edirne. Thanks to this, the 

old equipment pool of the province has been renewed and on the other hand, the usage opportunity of the new machines has increased. The 

variation of kinds and numbers of the machine kinds which are supported in grant scope in Edirrne by years has been put forward by this study.  

Key Words: Edirne, machine grant, mechanization level 

GİRİŞ 

Tarımsal mekanizasyon, tarımsal üretimde kullanılan her türlü enerji kaynağı,mekanik araç ve gerecin 

tasarımı, yapımı, geliştirilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, işletilmesi ve kullanılması konularını ele alır (Zeren ve 

ark., 1995).Tarımda makineleşmenin tarımsal verim artışına olumlu etkisi yanında, iş verimini yükseltmekte, ürün 

kaybını azaltmakta, pazarlama etkinliklerini kolaylaştırmakta, işletmeleri modernleştirmekte ve çiftçilerin sosyo-

ekonomik açıdan gelişmelerine de imkan sağlamaktadır.  

Bir tarım işletmesinde ürün geliri ile makine giderleri yakından ilişkilidir. En düşük giderli makine 

boyutundaki küçük sapmalar giderleri önemli oranda arttırmaktadır ve bu artış oranı küçük boyutlara doğru daha 

fazladır. Ürün geliri, makine boyutunun küçülmesi ile önemli azalmalar gösterirken, daha büyük makine boyutlarında 

da bağıl olarak daha az bir artış göstermektedir. Ancak, işlemin zamanında yapılamaması nedeniyle, ürün gelirinin 

düşebileceği işlemlerde, maksimum kazanç en düşük gider boyutundan daha büyük boyutlu bir makine ile elde 

edilebilir. Aynı değerlendirmeler traktör gücü boyutları için de geçerlidir.  Tarımda makine kullanımını artırmak, 

geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından benimsetilip kullanımını yaygınlaştırmak, daha kaliteli ve pazar 

isteklerine uygun üretimin yapılmasını sağlamak, insan emeğine dayalı yürütülen işleri kolaylaştırmak ve üretim 

maliyetlerini düşürerek uluslar arası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla 2007 yılında 

uygulamaya başlanan “ Kırsal kalkınma makine ve ekipman desteği” projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından üreticilere bitkisel ve hayvansal üretime dayalı toplam, 2007 yılında 5, 2008 yılında 17, 2009 

yılında 30, 2010 yılında 32, 2011 yılında 35, 2012 yılında ise 27 farklı makineye %50  hibe desteği verilmiştir. Her yıl  

biraz daha büyüyen “ Makine ve Ekipman Alımı Projesi” adı altında Ülkemizde 2007-2012 yılları arasında, üreticilere 

179.358 adet makine- ekipman verilmiş ve  703.418,463 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır (Anonim,2013).  

Bu program kapsamında desteklenen makineler vasıtasıyla yaşlı makine-ekipman  parkımızın yenilenmesi 

ve tarımsal üretimde teknoloji kullanımı adına ve tarım sanayisinin gelişmesine sağlamıştır (Sessiz ve ark., 

                                                           
 

1 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, KIRKLARELİ  
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2011).Ülkemizde mekanizasyon araçlarının sayısı, üretim biçimi ve yapılan faaliyete göre Trakya bölgesi (Kırklareli-

Edirne-Tekirdağ) makineleşmenin iyi seviyede olduğu bölgesidir. Trakya, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmakla 

birlikte, tarımsal potansiyel açısından önemli bir yere sahiptir. Hibe desteği kapsamında ülkemiz genelinde olduğu 

gibi Trakya bölgesine de oldukça farklı tip ve amaçla kullanılan makine- ekipman desteklenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında Makine hibe programının başlandığı tarihten bu yana makine –ekipman sayısındaki 

ve makine çeşidine olan taleplerdeki artış gibi durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın verilerini 2007-2012 yılları arasında Makine ve Ekipman Alımı Projesi kapsamında Edirne 

ilinde %50 hibe olarak alınan makine ve ekipmanların sayısı ve maliyeti oluşturmaktadır. Veriler Edirne Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden temin edilmiştir. Bu veriler kullanılarak çizelge 

ve şekiller oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında (KKYDP) Makine ve Ekipman Alımlarının 

Desteklenmesi Programı çerçevesinde İlimizde mevcut 21 çeşit makineye hibe desteği verilmiştir. Bu makine ve 

ekipmanlar” Balya makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, bahçe el traktörü, çayır biçme makinesi,  lazerli tesviye 

aleti, pülverizatör, silaj makinesi, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, yem hazırlama makinesi, mibzer, taş toplama 

makinesi, toprak frezesi, diskaro-goble, sap parçalama, gübre dağıtma makinesi, koyun kırkma makinesi, motorlu 

tırpan, arıcılık makine ve ekipmanları ile ara çapalama makinesidir." 2007-2012 yılları arasında %50 hibe yoluyla 

Edirne iline alınan makine-ekipman sayılarının yıllara göre değişimi Çizelge 1’de, etaplara göre proje sayıları ile 

ödenen hibe miktarları ise Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Edirne ilinin hibe  kapsamında alınan makine-ekipman durumunun yıllara göre değişimi 

Destek Verilen Makine Ekipman Adı 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM 

Mibzer 

  

167 82 203 57 306 

Pülvarizatör 

 

23 88 65 310 24 200 

Diskaro-Goble 

   

59 143 

 

59 

Gübre Dağıtma Makinesi 

   

58 158 

 

216 

Süt Sağım Ünit-Soğutma Tnk. ve Sağım Mak. 

 

72 46 73 117 5 313 

Lazerli Tesviye Aleti 

  

5 2 6 

 

13 

Bahçe El Traktörü 

 

9 14 19 19 6 67 

Çayır Biçme Makinesi 

 

20 19 30 26 

 

95 

Silaj Makinesı 

 

31 9 11 13 

 

64 

Yem Hazırlama Araçları 

 

9 6 8 20 15 58 

Balyalama Makinesi  26 3 3 

 

3 1 36 

Motorlu Tırpan 

   

2 

  

2 

Koyun Kırpma Makinesi 

   

1 

  

1 

Arıcılık Ekipmanları 

   

2 2 8 12 

Sap Parçalama Makinesi 

   

1 2 6 9 

Toprak Frezesi 

  

5 

   

5 

File Sistemi 

  

1 

   

1 

Taş Toplama Makinesi 

  

1 

  

1 2 

Soğuk Hava Tesisatlı Araç 2 

     

2 

Sıra Arası Çapa Makinesi 

     

44 44 

Basınçlı Sulama 12 5 3 

 

9 11 40 

 TOPLAM 40 172 367 413 1.031 178 2.201 

Kaynak.(Anonim,2012) 
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Çizelge 2. Etaplara göre  proje sayıları ve ödenen hibe miktarları 

Etaplar Proje Başvuru Sayısı Gerçekleşen Proje Sayısı Hibeye Esas Proje Tutarı(TL) Hibe Miktarı(TL) 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 45 40 1.159.583,38 579.791,69 

4 493 172 1.302.812,35 651.406,18 

5 394 367 2.491.267,13 1.245.633,57 

6 2.105 413 2.159.491,14 1.079.745,57 

7 2.427 1.031 5.991.503,00 2.995.751,50 

8 1.786 178 1.650.375,96 825.187,98 

TOPLAM 7.250 2.201 14.755.032,96 7.377.516,48 

Kaynak.(Anonim,2012) 

 

Şekil 1. Hibe kapsamında alınan makine sayılarının yıllara göre değişimi 

Şekilden görüleceği gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından %50 hibe kapsamına alınan tarım 

makinelerine 2007 yılından 2011 yılına kadar kademeli olarak artmış, 2012 yılında bir önceki yıla göre bayağı 

azalmış, 2011 yılında en fazla makine-ekipman desteği verilmiştir. 2012 yılında ise makine-ekipman desteği 2007 ve 

2008  yılından sonra en az seviyede gerçekleşmiştir. 2007 yılında toplam makine sayısı 40 iken, bu sayı 2008 yılında 

172, 2009 yılında 367, 2010 yılında 413, 2011 yılında 1031 ve 2012 yılında 178 olmak üzere toplam 2201 adet 

makine-ekipman  desteklenmiştir(Çizelge1). Bu makine –ekipman desteği doğal olarak Edirne ilinin makine parkının 

yenilenmesine katkı sağlamıştır. Bu program, aynı zamanda Ülkemizin tarım makineleri imalat sanayisine de 

ekonomik ve teknolojik olarak önemli bir ivme kazandırmıştır. 6 yıllık periyot dikkate alındığında hibe kapsamına 

alınan 35 çeşit makine –ekipmandan ilimizde 2007 yılında 3, 2008 yılında 8, 2009 yılında 13, 2010 yılında 14, 2011 

yılında 14, 2012 yılında ise 9 farklı makine –ekipman tercih edilmiş ve tüm bu makinelere ödenen toplam hibe tutarı 

7.377.516,48 TL olarak gerçekleştirilmiştir. 6 yılda 8 etapta toplam 7250  adet proje başvurusu yapılmış bunlardan 

2201’i kabul edilmiştir. Hibeye esas proje tutarı 14.755.032,96 TL iken bunun  7.377.516,48 TL'si Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmıştır (Çizelge 2).  

En fazla talep edilen ve desteklenen makinelerin başında süt sağım ünitesi-soğutma tankı ve sağım 

makinesi ilk sırada yer almış, bunu mibzer, gübre dağıtma makinesi ve pülverizatör izlemiştir(Çizelge 1).  Bu durum, 

son yıllarda sulu tarım ile birlikte Edirne ve yöresinde artan ikinci ürün silajlık mısır ve kanola üretiminin etkili olduğu 

ifade edilebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal yatırım rehberinde; büyükbaş hayvan sayısının 

156.358 adet, küçükbaş hayvan sayısının 251.048 adet olduğunu belirtmiş ve son yıllarda hayvancılık işletmelerinde 

sayının artması sebebiyle bölgede kaba yem ihtiyacının karşılanması için I. ve II ürün silajlık mısır, yonca vb. ürünlerde 

artış gözlemlendiğinin bu da kaba yem üretimi mekanizasyonunda kullanılan özellikle silaj makinesi, çayır biçme 
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makinesi, yem hazırlama makinesi, balya makinesi ve sağım ünitelerine olan talebin her geçen yıl arttığı 

gözlemlenmiştir. Aynı zamanda hibe desteğiyle bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretime olan talebin artması, 

modern tesislerde hayvancılığın geliştiğini ve tarımsal üretim biçiminin de değiştiğini göstermektedir.   

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana % 50 hibe kapsamına aldığı makine 

ve ekipman desteğiyle yaşlı parka sahip makine parkımızın yenilenme olanağı sağlanmıştır.  

Bu destek  özellikle;  

 tarımsal üretimde yeni teknolojiye sahip tarım makinelerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak,  

 birim alanda daha az maliyetle piyasada ederi  yüksek ve hasadı fazla ürün alma yöntemlerinin 

geliştirilmesi,  

 kırsal alanda emeği yoğun geliri az olan çiftçilerimize uzun ömürlü, kaliteli  ve ucuz tarım makineleri 

sağlamak,  

 yöre çiftçilerinin daha verimli daha etkin çalışmasına katkı sağlarken iş gücü tasarrufuna da katkı sağlamak,  

 gelir düzeyini ve sosyal standartları yükseltmek, 

  tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak,  

tarım makineleri üreticilerinin de makine ekipman teşvikleri ile yeni teknolojileri kullanması Ülkemizdeki  

makine ekipman teknolojisin gelişmesine katkı sağlanarak yeni teknolojilerle çiftçilerimiz tanıştırılmıştır. 

2015 yılı sona kadar desteklenmesi planlanan bu programla Edirne ilinin mekanizasyon düzeyini farklı tip 

makinelerle yenilemek bölge tarımı için oldukça önemli olduğundan bu hibe desteği programının süresinin 

uzatılması veya kalıcı hale getirilmesi gerekmektedir.  
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KANOLA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI EKİM YÖNTEMLERİNİN EKONOMİK OLARAK 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ahmet ÇIKMAN1  Tali MONİS1  Yasemin VURARAK2 

ÖZET 

GAP Bölgesi  iklim özellikleri itibariyle kanola yetiştiriciliği için uygun koşullara sahiptir. Ancak kanola yetiştiriciliğinde mekanizasyon 

yönünden yaşanan sorunların başında ekim tekniği gelmektedir. Kanola 1000 dane ağırlığı az  ve bu nedenle de çıkış problemi  olan bir bitkidir. 

Ekim alanlarının azalmasında ekimde yaşanan  problemleri belirlemek üzere yapılan bu çalışma Şanlıurfa ili Harran Ovası'nda bulunan GAP 

Tarımsal Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü Koruklu Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonu’nda 2008–2010 tarihleri arasında 3 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Araştırmada altı farklı  ekim yöntemi denenerek kanola için en uygun ekim yöntemi saptanmaya çalışılmıştır. 

Deneme konuları; E1- Hububat ekim makinası +merdane, E2- Pnömatik ekim makinası ile sırta ekim, E3- Pamuk ekim makinası  

+merdane, E4- Yonca ekim makinası +merdane, E5- Hububat sırta ekim makinası, E6- Pnömatik ekim makinası +merdane 

Yıllara göre ortalama hektara en yüksek brüt gelir  1365.93 TL/ha ile E1 olarak adlandırılan “Hububat ekim makinası +merdane” 

konusundan elde edilmiştir. En düşük brüt gelir ise 623.22 TL/ha ile E2 olarak adlandırılan “Pnömatik ekim makinası ile sırta ekim” konusundan  

elde edilmiştir.  

Çalışmada elde edilen tüm veriler teknik ve ekonomik yönden değerlendirildiğinde  “Hububat ekim makinası + merdane” konusunun 

üç yıl ortalamalarının hem verim hem de brüt kar  açısından  en iyi sonucu vermiş olduğu ve  aynı zamanda üreticiler tarafından da mevcut 

makinaları ile kolaylıkla uygulanabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kanola, Ekim Metodu, Ekonomi 

CANOLA GROWING ECONOMIC COMPARISON OF DIFFERENT SOWING METHODS 

ABSTRACT 

The GAP region has a climate favorable conditions for the cultivation of canola . However, at the beginning of the problems in terms of 

mechanization in the cultivation of canola seed is technique. Rape seed weight is less than 1000,and therefore the output of a plant is  problem . 

In order to eliminate the problems in the reduction of planting areas in sowing of this study in the province of Şanlıurfa GAP Agricultural Research 

Institute in the Harran Plain Research Station Talat DEMIROREN Koruklu was carried out for a period of 3 years between 2008-2010. Tested in six 

different sowing methods for the study of canola tried to determine the most suitable method of cultivation. 

Trial Threads; E1-grain sowing machine + roll, E2-to-back with pneumatic seed drill sowing, E3-Cotton seed drill + roll, E4-clover seed 

drill + roll, E5-grain sowing machine back, E6-pneumatic seed drill + roll 

The highest average gross income per hectare by year 1365.93 TL/ ha and E1 called "Cereal seed drill + roll" the subject has been 

obtained. If the lowest gross income  623.22 TL/ ha and E2-called "pneumatic seed drill sowing-to-back with the subject of" were obtained. 

All the data obtained in this study evaluated the technical and economic aspects "Cereal seed drill + roll" three-year averages of the 

issue in terms of both yield and gross profit has given the best results, as well as the existing machines can easily be applied by the manufacturer 

have been identified 

Keywords: Canola, Sowing Method, Economy 

 

1.GİRİŞ 

Her türlü kültür bitkisinin yetişebileceği ülkemizde bitkisel yağ bakımından dışa bağımlılığımızın azaltılması 

için iklim, toprak şartları ve münavebe sistemlerine uygunluğu yönünden en önemli aday bitkilerden biri de 

kanoladır. Yazlık ekilebildiği gibi kışlık olarak da ekilebilen, iyi bir ön bitkidir. Küspesinde yüksek kalite ve oranda 

protein bulunmaktadır. Erken hasada geldiği için ikinci ürün ekimine imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda bio-dizel 

üretiminde de kullanılabilme özelliğinden dolayı önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu özellikleri ile kanolanın ekim 

alanlarının genişletilmesi ülke ekonomisine yarar sağlayacağı şüphesizdir. 

Türkiye petrol tüketiminin ancak %15’i yerli üretimle sağlanmaktadır. Petrol ürünleri tüketiminde ise ilk 

sırayı % 34 değeri ile motorin almaktadır. Biyomotorinin sahip olduğu özellikler bakımından alternatif yakıtın kolza 

bitkisinden elde edilebilecektir(Karaosmanoğlu,2001). Bugün dünya yağ bitkileri tarımında kanola önemli bir yer 

tutmakta olup üretim bakımından soya ve pamuk çiğidinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bilindiği gibi yağ 

bitkilerinin bir çoğu yazlıktır. Kolzanın yazlık ve kışlık çeşitlerinin bulunması, yetişme devresinin kısa olması, dekara 

yeterli düzeyde tohum (150-250 kg/da) ve yağ vermesi (%40-45), bu bitkinin yetiştirildiği tarlalarda erken devrede 

gelişip gölge tavı yaratarak yabancı otların gelişmesini engellemesi, üstün bir yağ bitkisi olduğunu göstermektedir. 
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Hasat döneminin diğer yağ bitkilerine göre 1-2 ay erken gelmesi, atıl kapasitedeki yağ ve yem fabrikalarımıza 

hammadde sağlayarak çalışma kapasitelerinin yükselmesine olanak vermektedir Ayrıca, ilkbaharda ilk çiçek açan 

kültür bitkisi olması nedeniyle arıcılıkta da büyük önem taşımaktadır (Odabaşı ve  Taşkaya, 2004)  

GAP Bölgesi  iklim özellikleri itibariyle kanola yetiştiriciliği için uygun koşullara sahiptir. Ancak kanola 

yetiştiriciliğinde mekanizasyon yönünden yaşanan sorunların başında ekim tekniği gelmektedir. Şöyle ki, kanola 

1000 dane ağırlığı az ve bu nedenle de çıkış problemi olan bir bitkidir. Ekimi sırasında yapılabilecek en küçük hatayı 

bile tolere edemeyen kanola, ekim sırasındaki yaşanan sorunları verimde düşüklük ile hasada kadar taşır. Ekim 

alanlarının azalmasında ekimde yaşanan problemler olduğu söylenebilir.  

2.MATERYAL VE METOD 

2.1.Materyal 

Araştırma Harran Ovası'nda bulunan GAP  Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Talat Demirören 

Araştırma İstasyonunda yürütülmüştür. Araştırma İstasyonu 36 o 42' kuzey enlemi 38o 58' doğu boylamında olup, 

denizden yüksekliği 410 m'dir. 

Denemede kullanılan tarım alet ve makinalar; kulaklı pulluk, kültüvatör, çizel, rototiller, tapan, pnömatik 

ekim makinesi, yonca ekim makinesi, Hububat ekim makinesi, Özel sete ekim makinesi, pamuk ekim makinesi, sıra 

arası çapa makinesi, pülverizatör. Denemelerde tohumluk olarak kışlık  kanola çeşidi kullanılmıştır. Tohumluğun çıkış 

oranı % 80-95 arasında, 1000 dane ağırlığı yaklaşık 3-5 gram ve bitki boyu 100-120 cm arasında değişmektedir.  

2.2.Metod 

Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Parsel ölçüleri  25 x 8  = 200 

m2 olarak yürütülmüş ve hasatta kenar tesir payları dikkate alınmıştır. Çalışmada 5 farklı ekim makinası kullanılmıştır. 

Deneme parsellerinde bitki sıra arası ekim yöntemlerine göre 40 cm, sıra üzeri mesafe 10 cm olarak alınmıştır 

(Öğütçü ve  Kolsarıcı, 1979). Her parsel 25 m uzunluğunda 20 sıradan oluşmaktadır. Tüm konularda aynı toprak 

işleme yapılmıştır (Kulaklı Pulluk + kültivatör + rototiller +tapan). 

2.2.1.Deneme Konuları 

E1- Hububat ekim makinası +merdane E4- Yonca ekim makinası +merdane 

E2- Pnömatik ekim makinası ile sırta ekim E5- Hububat sırta ekim makinası 

E3- Pamuk ekim makinası  +merdane E6- Pnömatik ekim makinası +merdane 

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1.Sonuçlar 

3.1.1.Verim Analizleri 

Denemeden yıllar itibariyle konulardan elde edilen kanola verimleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. Verim yönünden en iyi 

sonuç E1 Hububat ekim makinası +merdane yönteminden elde edilmiştir. Bu sistemdeki verimler 2720.56 ile 

2950.63 kg/ha arasında değişmektedir. Ortalama verim ise bu parsellerde 2808.58 kg/ha olarak bulunmuştur.  

Çizelge 3.1. Kanola verim değerleri  

En düşük verim değerleri kontrol konusu olan E2 pnömatik ekim makinası ile sırta ekim yönteminden elde 

edilmiştir. Bu sistemdeki verimler 1747.01 kg/ha  ile 2223.66 kg/ha arasında değişmektedir.  Ortalama verim ise bu 

parsellerde 1940.39 kg/ha olarak bulunmuştur.  

Verim yönünden Konulara yıllar itibariyle yapılan Khi kare homojenlik kontrolü testinde  homojen olduğu 

görülmüş ve birleşik analiz yapılmıştır. Konular arasında yapılan verim birleştirilmiş varyans analizinde konular 

arasında % 1, yıllar arasında ise %5 önem seviyesinde fark bulunmuş,  ve yıl x konu interaksiyonu arasında fark 

bulunamamıştır. Verim Sonuçlarının Duncan Gruplandırılması yapılmıştır. 

 

Yıllar 

 

Tekerrür 
Kanola  Verim Değerleri (kg/ha) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1.Yıl 2950.63 2223.66 2827.03 2493.70 2817.00 2090.30 

2.Yıl 2720.56 1850.50 2730.40 2380.36 2130.10 2370.70 

3.Yıl 2754.56 1747.01 2617.32 2177.97 2462.89 2232.13 

Konu Ortalamaları 2808.58a 1940.39a 2724.91ab 2350.67b 2469.99bc 2231.04c 
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Çizelge 3.2. Verim sonuçları ekonomik  analizi  

Konular 

Kullanılan 

alet ve 

makinalar 

Yıl 

Ortalama 

verim 

(kg/ha) 

Ürün 

satış 

fiyatı 

(TL/kg) 

G.S.Ü.D 

(Brüt 

gelir) 

(TL/ha) 

İŞLEMLERE GÖRE MALİYET UNSURLARI 
Toplam 

girdi 

maliyeti 

(TL/ha) 

Brüt Kar 

(TL/ha) 

Ortalama 

Brüt Kar 

(TL/ha) 
Ekim 

(TL/ha) 

Sulama, ve 

Bakım 

işleri 

(TL/ha) 

Hasat - 

harman 

taşıma 

(TL/ha) 

Tohum- 

gübre 

ve ilaç 

(TL/ha) 

E1 
Hububat ekim 

makinası+Merdane 

1.Yıl 2950.64 1 2950.64 65.44 146 110 300 621.44 2329.20 

1365.93 2.Yıl 2720.56 0.70 1904.39 66.66 156 120 590 932.66 971.73 

3.Yıl 2754.56 0.73 2010.82 65.96 168 140 840 1213.96 796.86 

E2 
Pnömatik 

ekim.mak. 

1.Yıl 2220.66 1 2220.66 117.33 146 110 300 673.33 1547.33 

623.22 2.Yıl 1850.50 0.70 1295.35 114.66 156 120 590 980.66 314.69 

3.Yıl 1747.01 0.73 1275.31 119.65 168 140 840 1267.65 7.66 

E3 
Pamuk ekim 

makinası+Merdane  

1.Yıl 2830.02 1 2830.02 94.39 146 140 300 650.39 2179.63 

1266.94 2.Yıl 2730.40 0.70 1911.28 94.49 156 120 590 960.49 950.79 

3.Yıl 2617.32 0.73 1910.64 92.24 168 140 840 1240.24 670.40 

E4 
Yonca ekim 

makinası+Merdane 

1.Yıl 2490.68 1 2490.68 67.65 146 110 300 623.65 1867.03 

991.79 2.Yıl 2380.36 0.70 1666.25 66.85 156 120 590 932.85 733.40 

3.Yıl 2177.97 0.73 1589.91 66.96 168 140 840 1214.96 374.95 

E5 
Hububat sırta ekim 

makinası 

1.Yıl 2820.01 1 2820.01 48.48 146 110 300 604.48 2215.53 

1130.82 2.Yıl 2130.10 0.70 1491.07 48.59 156 120 590 914.59 576.48 

3.Yıl 2462.89 0.73 1797.90 49.45 168 140 840 1197.45 600.45 

E6 
Pnömatik ekim 

makinası+Merdane 

1.Yıl 2090.31 1 2090.31 83.28 146 110 300 639.28 1451.03 

851.81 2.Yıl 2370.70 0.70 1659.49 82.75 156 120 590 948.75 710.74 

3.Yıl 2232.13 0.73 1629.45 87.79 168 140 840 1235.79 393.66 
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Çizelge  3.2’de görüldüğü gibi yıllara göre ortalama hektara en yüksek brüt gelir  1365.93 TL/ha ile E1 

olarak adlandırılan “Hububat ekim makinası +merdane” konusundan elde edilmiştir. En düşük brüt gelir ise 623.22 

TL/ha ile E2 olarak adlandırılan “Pnömatik ekim makinası ile sırta ekim” konusundan  elde edilmiştir. 

3.2.Tartışma 

Verim yönünden denemelerin birinci yılında hububat ekim makinası ile ekim en iyi verim sonucunu, ikinci 

yılında pamuk ekim makinası ile ekim en iyi sonucu vermesine rağmen hububat ekim makinası ile yapılan ekim 

konusu da çok yakın bir değer almış ve üçüncü yılında hububat ekim makinesi ile yapılan ekim konusu en iyi sonucu 

vermiştir. 2008 yılında 2950.63 kg/ha ile E1 konusu en iyi sonucu almış, 2009 yılında 2730.40 kg/ha ile E3 konusu 

ve 2720.56 kg/ha ile E1 konusu da ona yakın bir değer alarak en iyi konular olmuş  , 2010 yılında da  yine E1 konusu  

2754.56 kg/ha ile en iyi sonucu vermiştir. 

Yapılan maliyet analizleri sonucuna göre birinci yıl 2329.20 TL/ha ile E1 konusu brüt karlarına göre en karlı 

konu olmuş ikinci yıl 971.73 TL/ha ve üçüncü yılda 796.86 TL/ha ile yine E1 konusu  en karlı konu olmuştur. 

Hububat ekim makinası ile ekimi yapılan konu denemenin üç yılında da verim ve brüt kar açısından en iyi 

sonucu vermiştir. Bu nedenle hububat ekim makinası ile yapılan ekim sistemi önerilen konu olmuştur. 
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DIP KAZAN VE MOL DREN PULLUĞU KULLANIMININ II.ÜRÜN MISIR VERIMINE 

ETKISI 

Tali MONİS1  Ahmet ÇIKMAN1  Şeyda İPEKÇİOĞLU1  Yasemin VURARAK2 

ÖZET 

Bu çalışma, Şanlıurfa ili Harran Ovası'nda bulunan GAP Tarımsal Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü Koruklu Talat DEMİRÖREN Araştırma 

İstasyonu’nda 2010–2011 tarihleri arasında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Harran Ovasının bazı kısımlarında topografik yapı bozukluğu, mevcut tarla 

içi drenaj sistemi alt yapısının yetersizliğine bağlı olarak tuzlulaşma ve taban suyunun yüksekliğinden kaynaklanan verim düşüklüğünün 

giderilmesi amacıyla, mol dren ve dip kazan çekilmek suretiyle bu aletlerin toprakta yapacakları varsayılan olumlu etkiler teknik ve ekonomik 

yönden karşılaştırılarak incelenmiştir.  

Çalışma 3 konu olmak üzere 2 tekerrürde çakılı olarak yürütülmüştür. D1 konusunda 3 mt. aralıkla mol dren çekilmiş II.ürün mısır ekimi 

yapılmıştır. D2 konusunda 1.5 mt. aralıkla dip kazan çekilmiş II.ürün mısır ekimi yapılmıştır. D3 kontrol konusunda da dren yada çizi çekilmeden 

II.ürün mısır ekimi yapılmıştır. 

Verim değerleri incelendiğinde, D1 (3 m aralıklarla mol dren + II. ürün mısır ekimi ) konusu 7265.26 kg/ha ile en iyi, D3 (Dren ya da çizi 

yapılmayan parsel + II.ürün mısır ekimi -şahit parsel) konusu ise 6034.90 kg/ha ile son sırada yer  almıştır. 

İki yıl süreyle yapılan bu çalışmayla mol dren ve dip kazan konularının kullanımının hem verim hem de brüt kar açısından diğer 

konulara gore en iyi sonucu vermiş ve aynı zamanda kolay uygulanabilir olması nedeniyle bu yöntemlerin her ikisi de  çiftçilere önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Mol Dren, Dip Kazan 

AREAS IN THE BOTTOM BOILER AND MOL DRAINED PLOW USE THE EFFECT OF 

II.CORNYIELD 

ABSTRACT 

Harran Plain Research Station TalatDEMIROREN Koruklu in the province of Sanlıurfa for a period of 2 years between 2010-2011. 

Topographical structure in some parts of the Harran Plain disorder, due to inadequacies of the existing field drainage system infrastructure and 

low efficiency due to high salinity and bottom water in order to eliminate moles boiler drain and dip in the soil by pulling their presumed positive 

effects of these instruments were examined by comparing the technical and economic aspects. 

Study 3 was carried out in the gravel topics including 2 replicates.D1 about 3 mt. mole drains were taken at intervals of II.yield 

cultivation of corn.1.5mt in D2. II.yield ground corn planted at intervals of boiler bottom. D3 to control the drain or furrow cultivation of corn were 

taken II.yield. 

Yield values are examined, D1 (3 m intervals mole drain + II. Crop corn cultivation) in 7265.26 kg / ha and the best, D3 (without drain 

or furrow cultivation of corn-witness parcel parcel + II.crop) in the 6034.90 kg / ha from last place. For a period of two years, the subjects of this 

study the use of mole drains and boiler Dip the best results in terms of both yield and gross profit, and you also because of its ease of application, 

both of these methods is recommended to farmers. 

Keywords: Corn, Mol Drained, The Bottom Boiller 

1.GİRİŞ 

Toprak karmaşık bir mekanik sistemdir. Toprağın bitki gelişmesi için fiziksel açıdan iyi olması; hava su ve katı 

tanelerin devamlı olarak uygun durum ve oranda olması anlamına gelir. Sulama ve drenaj hangi iklim kuşağında 

olursa olsun üretimde sürekliliği sağlayan, diğer gelişim etmenlerinin değerlendirilmesine olanak yaratan temel 

önlemlerdir. Tarımsal üretimde bitki kök bölgesinin nem kontrolü, iyi planlanmış sulama ve drenaj sistemleri ile 

mümkün olabilmektedir. Drenaj sistemleri bulunmayan sulama projeleri, sürdürülebilir tarım açısından uygun 

olmamakta, zamanla yüksek taban suyu, tuzluluk ve çoraklaşma gibi problemlerle karşılaşılabilmektedir. 

 Sulama yapılan alanlarda toprakta tuzluluk da söz konusu olabileceğinden drenaj ihtiyacı daha da fazla 

olacaktır. Böyle alanlarda kurulacak drenaj sistemleri, iyi bir havalandırma ve toprak işlemesi için uygun nem miktarını 

sağlama yanında, yeterli yıkamayı temin edecek ve kök bölgesi derinliğinde tuzların birikmesini de önleyecek 

derecede optimum taban suyu düzeyini sağlamalıdır. Bu nedenle drenaj sistemi kök bölgesindeki tuz dengesini 

sağlamak için gerekli yıkama suyunu da uzaklaştırabilecek kapasitede olmalıdır (Öztürk, 2003) 

Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 milyon hektar arazinin 

tuzluluk etkisiyle elden çıkması sorunun boyutunu daha iyi göz önüne sermektedir (Kwiatowski, 1998). 
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2 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA 
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Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan GAP'ın sulama projelerinin 

tamamlanmasıyla 1,7 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmektedir. Sulama projeleri tamamlandığında 

ise, Türkiye’de şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma açılmış 

olacaktır. Ülkemizde sulanan ve sulamaya açılacak olan alanlarda bir yandan randımanı yüksek sulama tekniklerini 

yaygınlaştırma ve böylece sulanabilecek alanı arttırma, diğer yandan da drenaj, tuzluluk ve sodyumluluk sorunu 

bulunan alanlarımızı iyileştirme çalışmalarını hızlandırma zorunluluğu açıkça ortadadır. 

Harran Ovası’nda 1995 yılından itibaren kısmen başlayan sulama, özellikle ovanın topoğrafik olarak en 

çukur olan güney kesiminde taban sularının yükselmesine neden olmuştur. Ovada tarla içi drenaj sisteminin yetersiz 

olması, sulamaların aşırı yapılması gibi nedenlerle, ovanın kuzeyinde geçirimsiz katman derinliği 100-150 m iken, 

güneyinde taban sularının yer yer kök bölgesine kadar çıktığı görülmüştür. Taban suyu seviyesi yüksek olan alanlarda 

yüksek buharlaşma ile de kısa sürede tuzlulaşma meydana gelmektedir. KHŞAEM ’nün  (1990) yapmış olduğu bir 

çalışmaya göre,  drenaj sisteminin olmadığı varsayılarak Harran Ovası’nda mevcut sulamalar ile 4 mmhos/cm ‘den 

daha çok tuzluluk seviyesine 9 yıldan daha az bir sürede erişme ihtimali hesaplanmıştır. 

Çalışma ile, Harran Ovasının bazı kısımlarında topografik yapı bozukluğu,  mevcut tarla içi drenaj sistemi alt 

yapısının yetersizliğine bağlı olarak tuzlulaşma ve taban suyu yüksekliğinden kaynaklanan verim düşüklüğünün, farklı 

yöntemlerle çiftçi gelirinin artırılması hedeflenmektedir. 

2.MATERYAL VE METOD 

2.1.Materyal 

2.1.1.Denemede Kullanılan Tarım Alet, Ekipmanlar ile Tohum  

Denemede kullanılan tarım alet ve makinalarının teknik özellikleri Çizelge 2.1’de verilmiştir. 

Çizelge 2.1 Denemede kullanılan tarım alet ve makinalarının özellikleri 

Alet ve makina İş genişliği Teknik özelliği 

Kültüvatör 7’ li Kaz ayaklı 

Pulluk 120 cm 4 gövdeli 

Pnömatik  ekim makinası 210 cm 4 üniteli 

Tapan 3.2 m Düz 

Mol dren pulluğu 100- 90 cm (derinliği) 10 cm torpido çapında  (Şekil 3.1) 

Dip kazan 100 cm (derinliği) Düz 

Denemede  Rx 788 mısır tohumluğu kullanılmıştır. RX788 Mısır çeşidinin morfolojik özellikleri: Ortalama 

bitki boyu 218.0 cm, çiçeklenme gün sayısı 54.50, koçan yüksekliği  109.9 cm, dane koçan oranı % 81.50 ve ortalama 

verim 800-850 kg/da olarak tanımlanmaktadır. 

2.2.Metod 

Çalışma 3 konu olmak üzere 2 tekerrürde çakılı olarak yürütülmüştür. Dren derinliği sabit tutularak (50-60 

cm arasında) ve drenler % 1 meyil verilerek çekilmesine dikkat edilmiştir. Dip kazan pulluğu 70 cm derinliğinde 

çekilmiştir. Bu makinanın kullanıldığı D2 konusunda çizi arası, çizi derinliğinin 2 katına yakın  yani 150 cm olarak 

alınmıştır. Parsel boyu 100 m alınarak her konu arasında ise parsellerin durumuna göre en az,  hesaplanacak dren 

aralarına göre 2 dren arası mesafe aralık bırakılmıştır. Dren arası mesafe ise Houghout Yöntemine göre toprağın 

hidrolik iletkenliği saptandıktan sonra hesaplanmıştır. 

Deneme tesadüf blokları  deneme deseninde 2 tekrarlı çakılı olarak yürütülmüştür. 

Parsel ölçüleri  Ekimde         : 15 m x 100 m = 1500 m2, 

Hasatta    :  9 m x 80 m = 720 m2dır. 

2.2.1.Deneme konuları 

D1 : Mol dren (3 m aralıklarla) + II. ürün mısır ekimi  

D2 : Dip kazan  (1.5 m aralılarla) + II. ürün  mısır  ekimi  

D3 : Dren ya da çizi yapılmayan parsel + II.ürün mısır ekimi –  Kontrol konusu  
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3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1.Sonuçlar 

Yapılan bu çalışmada, yıllar itibariyle konulardan elde edilen mısır verimleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. Verim 

yönünden en iyi sonuç D1 konusu olan 3 m aralıklarla mol dren + II. ürün mısır ekimi yönteminden elde edilmiştir. Bu 

sistemdeki verimler 6195.25 kg/ha ile 8510.30 kg/ha arasında değişmektedir. Ortalama verim ise bu parsellerde 

7265.26 kg/ha olarak bulunmuştur.  

 Çizelge 3.1 Mısır verim değerleri 

Yıllar Tekerrür 
Mısır verim değerleri kg/ha 

D1 D2 D3 

1.Yıl 

1 6195.25 5454.54 4818.81 

2 7104.37 7710.43 5117.84 

Ortalama 6649.81 6582.48 4968.32 

2.Yıl 

1 8510.30 8210.22 6957.34 

2 7251.15 7210.50 7245.62 

Ortalama 7880.72 7710.36 7101.48 

Konu Ortalamaları 7265.26a 7146.42a 6034.90a 

CV (%) :9.54 

Yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olduğu görülmüştür. Yapılan birleştirilmiş varyans 

analizinde verimler arasında yıllar itibari ile bir fark çıkmamıştır.   

3.1.1.Bitki Gelişim Analizleri 

Bitki Boyları: Konular arasında bitki boy ortalamaları yıllar itibariyle dikkate alındığında çizelge 3.2’de de 

görüldüğü gibi D1 konusu 2.59 m ile en büyük, D3  konusu 2.52 m ile  en küçük  değeri almıştır. 

Çizelge 3.2 Mısır bitki boyları  

Yıllar Tekerrür 
Mısır Bitki Boyları (m) 

D1 D2 D3 

1.Yıl 

1 2.65 2.59 2.60 

2 2.50 2.65 2.50 

Ortalama 2.57 2.62 2.55 

2.Yıl 

1 2.72 2.94 2.67 

2 2.51 2.80 2.33 

Ortalama 2.61 2.87 2.50 

Konu Ortalamaları 2.59ab 2.74a 2.52b 

CV (%) :2.85 

Yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olduğu görülmüştür. Yapılan birleştirilmiş varyans 

analizinde konular arasında % 5 önem seviyesinde farklılık oluşmuştur. Daha sonra yapılan duncan testiyle 

ortalamalar karşılaştırılmış ve D1 konusu ab, D2 konusu a, D3 konusu’da  b grubunda yer almıştır. 

Bitki sap kalınlıkları: Konular arasında  bitki sap kalınlığı ortalamaları yıllar itibariyle dikkate alındığında 

çizelge 3.3’te görüldüğü gibi D1 konusu 19.98 mm ile en büyük, D3  konusu ise  18.40 mm ile  en küçük  değeri 

almıştır  

Çizelge 3.3 Mısır bitki sap kalınlıkları 

Yıllar Tekerrür 
Mısır bitki sap kalınlıkları(mm) 

D1 D2 D3 

1.Yıl 

1 19.90 20.20 17.14 

2 19.80 19.03 17.10 

Ortalama 19.85 19.61 17.12 

2.Yıl 

1 20.62 19.20 20.02 

2 19.63 20.33 19.35 

Ortalama 20.12 19.76 19.68 

Konu Ortalamaları 19.98a 19.69a 18.40a 

CV (%) :3.38 

Yapılan homojenlik testinde varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir. Birleştirilmiş varyans analizi 

sonucunda yıllar arasında fark olmakla beraber konular arasında herhangi bir fark oluşmamıştır.  
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3.2.Tartışma 

Ağır killi topraklar çok düşük su iletkenliğine sahiptirler. Onun için böyle topraklarda dren aralıklarının çok 

dar olması gerekir. Dar dren aralıkları sistem maliyetini çok artıracağından, bu topraklarda drenaj sistemleri çoğu 

zaman ekonomik değildir. Böylesi durumlarda kalıcı drenler yapılana kadar çiftçilerin kendilerince yapabilecekleri 

düşük maliyetli tedbirlere başvurmak en akılcı çözüm olacaktır. Bu çözümlerin arasında ilk sırada ise her yıl ya da belli 

aralıklarla mol dren ya da dip kazan pulluklarının kullanılarak, özellikle geçirgenliği az topraklarda geçirgenliği artırma 

ve fazla suyun drene edilebilmesi sağlanabilir. 

Deneme sonunda elde edilen verilere göre önerilen 3 m aralıklarla mol dren + II. ürün mısır ekimi, girdi 

anlamında diğer konulara göre yüksek görünse de verimdeki artışla diğer konulara göre üstünlük sağlamıştır. 

Sistemde kullanılan yöntemlerin hem  çiftçiler tarafından kolayca uygulanabilir olması hem de ekonomik  yönden 

diğer konulara göre getirisi daha yüksektir.   Ancak bu konuya paralellik gösteren D2 konusu olan dip kazanla işleme 

ardından ekim konusu da üreticilere önerilebilir.  

İki yıl süreyle yapılan bu çalışmayla mol dren ve dip kazan konularının kullanımının hem verim hem de brüt 

kar açısından en iyi sonucu vermiş ve aynı zamanda kolay uygulanabilir olması nedeniyle bu yöntemlerin her ikisi de 

çiftçilere önerilmektedir. 
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KARAPINAR VE ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ 

Sedat YOKUŞ11  Zeynep EKER1 

ÖZET 

Güneş enerjisi, dünyamız için sınırsız bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden elektrik ve ısı elde edilmesi, dünya genelinde önemi 

giderek artan bir konu haline gelmiştir. 

Konya ili, güneş enerjisi sektöründeki mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyeli bakımından Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden 

birisidir. Karapınar ilçesi Konya iline bağlı, kuruluşu uzun dönem öncelere dayanan ve yaklaşık 50.000 nüfusa sahip bir ilçedir. 

Bakanlar Kurulunun 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması kararı 08/09/2012 

tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anahtar kelimeler: Konya, Karapınar, Enerji, Güneş Enerjisi. 

ABSTRACT 

Solar energy is an unlimited source of energy for our world. Obtaining electricity and heat from solar energy, has become a topic of 

increasing importance in the world. 

Konya, the potential of solar energy sector in terms of the current situation and Konya is one of the leading regions in the country. 

Karapınar town in the province of Konya, the organization is based on the time and the long period before the district has a population of about 

50,000. 

The Council of Ministers the decision on Karapınar Energy Qualified Industrial Zone Establishment dated 07.16.2012 and numbered 

2012/3574 was promulgated in the Official Gazette No. 28405 dated 09.08.2012 and entered into force. 

Keywords: Konya, Karapınar, Energy, Solar Energy 

GİRİŞ 

Enerji, sanayileşmenin, gelişmenin ve kalkınmanın en temel girdisidir. Enerji tüketimi, gerek dünyada 

gerekse Türkiye'de nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün artmaktadır. 

Tüketimdeki artışa karşılık, birincil enerji kaynağı olarak tanımlanan ve dünyadaki enerji ihtiyacının % 80'nini 

karşılayan fosil yakıt rezervleri ise gün geçtikçe azalmaktadır. Fosil yakıt rezervlerinin azalması ve artan karbon 

emisyonlarının ortaya çıkardığı çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme hedeflerine 

ulaşılabilinmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu hale gelmektedir. 

Enerji kaynakları, sürdürülebilir ekonomik gelişimlerin önemli bir bölümünü oluşturur. Endüstrileşmiş 

ekonomiler, gelişmekte olan ekonomilere oranla birim çıktı ve kişi başına daha fazla enerji kullanırlar. Bununla birlikte 

yükselen ekonomilerin son on yılda enerji talepleri artmış durumdadır ve önümüzdeki yirmi yılda dünya enerji 

gelişimini domine edecekleri beklenmektedir. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin enerji ihtiyacı son otuz 

yılda önemli ölçüde artmıştır. Son on yıldaki yüksek büyüme oranı ve makroekonomik dengeler, enerji ihtiyacının 

artmasındaki ana unsurlar olmuşlardır. Maalesef ülkenin enerji tüketiminin %90'ından fazlasının fosil yakıtlar 

olmasından ve ülkenin büyük oranlarda petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunmamasından ötürü, Türkiye ciddi 

şekilde enerji bağımlısı haline gelmiştir. Buna ek olarak, çevresel kaygılar ve milli enerji güvenlik politikası da ülkenin 

yeni enerji kaynakları araştırmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum, Türkiye'nin alternatif enerji kaynaklarını 

kullanması ve enerji kaynaklarındaki kullanım oranlarını değiştirmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

nedenle, Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmalı ve mevcut enerji karmasını değiştirmelidir (Sümer, 

2011).          

  

                                                           
 

1 Konya Toprak Su ve Ç.İ.M.A.İ.M, sedatyokus65@hotmail.com 
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KARAPINAR İLÇESİ 

Karapınar ilçesi; Konya’nın 95 km doğusunda yer alır. Batısında Konya İli ve Çumra İlçesi, güneyinde 

Karaman İli ve Ayrancı İlçesi, doğusunda Ereğli İlçesi, kuzeydoğusunda Emirgazi İlçesi, kuzeyinde Aksaray İli ile 

çevrilidir. Yüzölçümü 3030 km2 olan İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1026 m’dir. Konya’yı doğuya bağlayan çok 

önemli ve işlek bir karayolunun üzerinde yer alır. Şehrin ismi, "Pınarbaşı" denilen yerden çıkan "Karasu" kaynağı ile 

ilgilidir. Bugün artık kurumuş olan karasu kaynağı adına izafeten, burada kurulan yerleşim yerine de "KARAPINAR" 

denilmiştir. Karacadağ volkanı, İlçe sınırı içerisindeki en önemli dağlık kütledir. Bir başka önemli volkanik kütle, 

Üzecek dağı’dır. Bu iki dağlık alanın arasında Karapınar Ovası yer alır. İlçenin kuzey kesimleri, içerisinde çok sayıda 

görülmeğe değer eşsiz güzellikteki Tabiat Harikası "Obruk"ları barındıran Obruk platosu tarafından çevrilmiştir. 

Güneyde ise Türkiye’nin en fazla rüzgâr erozyonuna maruz kalan sahası vardır. Tipik kara iklimi süren 

Karapınar’da  yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. 21 yıllık rasat verilerine göre yıllık ortalama 

sıcaklık 10,9 °C'dir. Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir. 29 yıllık rasat verilerine göre yıllık yağış miktarı 

279,5 mm’dir. Bunun için bitki örtüsü  zayıf  ve  ormansızdır. Rüzgar  erozyonu  büyük  hasar  yapar. 

Türkiye’nin  rüzgar erozyonuna maruz en önemli sahası Karapınar ve çevresidir. Bu alan ülke genelinin % 20’sine 

tekabül etmektedir (http://www.karapinar.gov.tr/). 

Yağışların en az olması ve yer üstü sularının yetersizliği İlçede, kuru tarımı ön plana çıkarır. Tarım alanlarının 

içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutar. Kurak iklimin tesiriyle bitki örtüsü, çoğu tek yıllık olan kısa 

boylu otlardan müteşekkil STEP de denilen bozkırdır. Nitekim İlçede küçükbaş hayvancılığın yaygın olması bu 

yüzdendir (http://www.karapinar.gov.tr/). 

Karacadağ’ın güneybatı eteklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş iki patlama krateri Acıgöl ve özellikle 

Meke Tuzlası Gölü dünyaca ünlüdür. Ayrıca Meyil, Çıralı ve Obruk gibi krater gölleri bulunmaktadır 

(http://www.karapinar.gov.tr/). 

Karapınar ilçesi 293.916,85 ha’lık alanda bulunmaktadır. İlçe toplam alanının % 51,03’ü tarım arazilerine 

ayrılmış olup, bu oran Konya ortalamasına yakın bir değer iken, Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Toplam 

alanın % 44,38 gibi büyük bir oranı çayır-mera alanları için ayrılmıştır. Ormanlık alan ise toplam alanın % 0,68’ini 

oluşturmaktadır (http://www.karapinar.gov.tr/). 

Karapınar’da, güneş enerjisi yatırımını cazip hale getirebilecek birçok avantaj bulunmaktadır.  

Önceki bölümlerde sıralandığı şekilde, 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 olmayan, uygun eğimlere sahip sahalarda bulunması son derece hassas bir kriterdir. 

Karapınar için bu açılardan kısa bir değerlendirme yapıldığında, bölgenin Türkiye’nin bu yatırımların yapılacağı en uygun 

bölgelerinden olduğu göze çarpmaktadır. Aşağıda Şekil 1’de bölgelere ve şehirlere göre güneşlenme değerlerinin 

karşılaştırılabileceği Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası verilmiştir (http://www.eie.gov.tr/). 
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Şekil 1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli genel olarak güney bölgelere inildikçe artış 

göstermekte ve 2.000 kWh/myıl gibi çok önemli miktarlarda güneş ışınımları elde edilebilmektedir. Güneş Enerjisi 

Potansiyel Atlası analiz edildiğinde, güneş radyasyonu en yüksek olan bölgelerin; Muğla, Burdur, Antalya, Konya 

(Güney), Karaman, İçel (Kuzey), Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van 

bölgeleri olduğu göze çarpmaktadır. Bu bölgeler arasında arazi bakımında en büyük ve en az dağlık alanlara sahip 

alan kuşkusuz Konya-Karaman bölgesidir. Radyasyon miktarının aynı biçimde en fazla yoğunlaştığı bölge Konya-

Karaman bölgesi ile Antalya ve Van bölgeleridir. Ülkemizin en geniş arazisine sahip ili Konya’dır. Güneş enerjisi 

santrallerinin geniş yatırım arazilerine ihtiyaç duyması ile birlikte, gerektiğinde bu yatırımların genişleyebilmesi için, 

bu arazilerin bulundukları bölgeler, yerleşim yerlerinden uzak olmalıdır. Bununla birlikte orman veya tarım arazisi 

vasfında olmayan, turistik değeri bulunmayan ve mera ilan edilmemiş bölgeler, güneş enerjisi yatırımları açısından 

daha uygundur. Bu açılardan değerlendirildiğinde güney bölgeler, gerek turizm potansiyelleri, gerek yetersiz düzlük 

arazi potansiyeli, gerekse denize yakınlıkları nedeniyle Konya ile kıyaslandığında tercih edilmesi güç bölgeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aynı kapsamda, doğuya ilerledikçe düz arazi miktarı azalırken, dağlık arazi miktarı artmakta, bu 

durum o bölgelerin Konya bölgesine karşın daha az cazip hale gelmesine neden olmaktadır. Konya’nın güneyinde 

kalan ve oldukça geniş arazilere sahip Karapınar bölgesi, gerek güneşlenme değerleri, gerekse arazi stoğu açısından 

yüksek potansiyele sahiptir. Bölgenin Toplam Güneş Radyasyonu Değerleri aşağıda Şekil 2.’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Konya İli Toplam Güneş Radyasyonu Değerleri(kWh/m2-yıl) 
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Şekil 3. Konya Bölgesinin Global Radyasyon Değerleri (kWh/m2-gün) 

 

Şekil 4. Konya Bölgesinin Yıllık Güneşlenme Süreleri (gün) 

Konya ili güneşlenme süresi ve aldığı güneş radyasyonu bakımından Türkiye’de ikinci kuşakta yer 

almaktadır. Konya’da yapılan denemelerde güneşlenmenin sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında bile iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür (Saka ve ark., 2007). 

01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4737 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN KURULUŞU VE İLANI 

Madde 3. — Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, 

yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'de yatırıma 

yönlendirmek amacıyla; Bakanlık, kurum ve kuruluşların başvurusuna istinaden veya re'sen yer seçimi yapmak 

suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir. Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen 

yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir. Endüstri bölgelerinin kurulmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde 

başka amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilir. 
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Endüstri bölgesi olarak ilân edilen arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı 

tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılır. 

Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli ve alt yapı ile ilgili giderler Bakanlık 

bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Ayrıca, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, endüstri 

bölgesi olarak ilân edilen arazi, bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de kamulaştırılabilir. Bu şekilde 

yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler 

üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştaya altı 

aylık dönemler halinde gönderilir. 

Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, her bölge için ildeki sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası 

bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Endüstri bölgesindeki yatırım 

faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın denetimine tâbidir 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (16 Aralık 2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Bu 

Yönetmelik, 19/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 22/6/2004 tarihli ve 5195 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, Endüstri 

Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve endüstri bölgesi işletme müdürlüğünün teşkili, görevleri ve çalışmaları, endüstri 

bölgelerinin yer seçimi, kamulaştırılması, ihalesi, altyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, yönetim ve 

işletilmesi, tahsis edilen ödeneklerin harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırımlar için izlenecek yol, 

mevcut organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi, özel endüstri bölgelerinin kuruluşu, 

Bakanlıkça yapılan denetim ve irtifak hakkı tesis bedelinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına 

ilişkin diğer hususları kapsar. 

KARAPINAR ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ 

EB uygulamalarının ilkinin Adana Ceyhan’da 17.10.2007 tarih ve 26673 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile  kurulan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri bölgesidir. Bunun yanı 

sıra Bakanlar Kurulu’nun  16.07.2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Filyos Endüstri  Bölgesi ve Karapınar Enerji İhtisas 

Endüstri Bölgesi  kurulması kararı, 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

(http://www.resmigazete.gov.tr/). 

8 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28405 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2012/3574 

Bazı alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5/7/2012 tarihli ve 1395 sayılı yazısı üzerine, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/B maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Filyos Endüstri Bölgesi 

MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Filyos Endüstri Bölgesi 

olarak ilan edilmiştir. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 

MADDE 2 – (1) Ekli (II) ve (III) sayılı harita ve listelerde sınırları ile koordinatları gösterilen alanlar Karapınar 

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür (http://www.resmigazete.gov.tr/). 
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Bakanlar Kurulu’nun 16.07.2012 tarih ve 2012/3574 sayılı Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 

kurulması kararı 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede 

Endüstri Bölgeleri Kanununun 3 üncü ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesine istinaden Konya 

Sanayi Odası  bünyesinde “Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” İşletme Müdürlüğü kurularak hizmete 

başlamıştır. 

Bundan sonraki süreçte Endüstri Bölgeleri mevzuatı çerçevesinde Bölgeyi faaliyete geçirme çalışmaları 

yürütülecektir. Ülkemiz kaynaklarının doğru ve rasyonel kullanılması yönüyle Bakanlığımız bütçesinden karşılanarak 

Bölgeye yapılacak imar, altyapı vb. hizmetlerin netleşebilmesi adına öncelikle belirli oranda yatırımcının ortaya 

çıkması gerekmektedir. 

Dolayısıyla T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapılacak yer tahsislerine esas teşkil etmek amacıyla; 

Bölgeye yatırım yapmayı düşünen Sanayici ve Müteşebbislerin öncelikle firmalarına ilişkin bilgileri Bilgi Formunu 

doldurarak Bakanlığa iletilmek üzere Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğü’ne göndermeleri 

gerekmektedir (http://www.kto.org.tr/karapinar-enerji-ihtisas-endustri-bolgesi). 

TOBB’dan alınan 18.04.2013 tarih ve 9595 sayılı yazı ekinde bulunan T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2013 tarih ve 1268 sayılı yazısında; 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri 

Kanunu ile, ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferlerini sağlamak, üretim ve istihdamı arttırmak, 

yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermayenin ülkemize girişinin hızlandırılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 

Endüstri bölgelerinin (EB), özellikle ileri teknoloji üretecek yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize girişinin ve reel 

yatırımlara dönüşüp kalıcı hale gelmesinin, aynı zamanda da ülkemiz AR-GE kapasitesinin arttırılması için en uygun 

araçlardan bir tanesi olduğu belirtilmiştir.  

Güneş enerjisi potansiyeli bakımından birçok ülkeye kıyasla oldukça avantajlı durumda olan ülkemizde, 

güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarının cazip hale getirilmesi amacı ile Konya Valiliğinin talebi üzerine ilan 

edilen 5958,7 hektar büyüklüğündeki Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin ise, güneş enerjisinden 

elektrik  elde etmeye yönelik yatırımların yanında, enerji sektörüne yönelik her türlü yatırımın kademeleri olarak 

faaliyete geçirilebileceği, ülkemizde yatırım yapacak yerli ve yabancı büyük yatırımcıların taleplerinin karşılanabildiği 

bir enerji üssü haline getirilmesi amaçlandığı belirtilmiştir (T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı).  

SONUÇLAR 

Konya ili güneşlenme süresi ve aldığı güneş radyasyonu bakımından Türkiye’de 2. Bölgede yer almakta, yaz 

ayları yanında sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında da güneşlenme sürelerinin yeterli olduğu görülmektedir. 

Konya ilinde güneşlenme süresi Ocak ayında 4.19, Şubat ayında 5.51, Mart ayında 6.88, Nisan ayında 8.03, 

Mayıs ayında 9.46, Haziran ayında 11.28, Temmuz ayında 11.97, Ağustos ayında 11.36, Eylül ayında 9.79, Ekim 

ayında 7.36, Kasım ayında 5.53 ve Aralık ayında 3.93 saat’tir. Konya’da yıl içerisinde en fazla güneşlenme süresi 11.97 

ile Temmuz ayında en düşük güneşlenme süresi ise 3.93 ile Aralık ayında görülmektedir. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup I. Kısım 27.186.031 m2 ve II. Kısım 32.400.845 m2 toplam 59.586.876 m2 (yaklaşık 

60.000. da.) alandan oluşmaktadır. 

Karapınar ilçesinde yapılacak olan GES yatırımlarının tarım ve hayvancılık uygulamalarına zarar vermeden 

uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yapılacak olan çalışmalara teknik ve ekonomik olarak destekler 

verilmelidir. 

KAYNAKLAR 

http://www.eie.gov.tr/ 

http://www.karapinar.gov.tr/ 

http://www.kto.org.tr/karapinar-enerji-ihtisas-endustri-bolgesi 
http://www.resmigazete.gov.tr/ 

Saka, Ö., Aydın, C., Konya Koşullarında Güneş Pillerinin Aydınlatma Uygulamalarında Kullanım İmkanları, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Konya, 2007 

Sümer, G., Avrupa'daki Yenilenebilir Enerji Arzının Belirteçleri: Türkiye'nin Enerji Bağımlılığı İçin Potansiyel Çözüm, Boğaziçi 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, 2011 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 08.04.2013 tarihli yazı 
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KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ KAYNAKLARI 

Sedat KARAMAN1 

ÖZET 

Üretiminden tüketimine kadar olan süreçte çevreye en fazla olumsuz etkide bulunan enerji sektörü, dünyayı tehdit eden önemli çevre 

sorunlarından küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ortaya çıkısında önemli rol oynamaktadır. Diğer yandan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 

gelecekte enerji kaynaklarının varlığını ve tüketim oranını etkileyeceği de açıktır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol açacağı felaketlerden 

korunmak için enerjinin temiz ve verimli kullanımı önem kazandığından, enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda 

bulunan güvenli, kolay erişilebilir, ucuz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada enerji kullanımının 

küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine etkileri, geliştirilecek sürdürülebilir enerji politikalarında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ve 

alınması gereken önlemler özetlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Küresel Isınma, iklim değişikliği, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları 

GLOBAL WARMING and ENERGY RESOURCES 

ABSTRACT 

Energy industry has the greatest impacts on environment from the production until the consumption processes and it plays the most 

significant role in emergence of several environmental problems, especially global warming and climate change. It is evident on the other hand; 

global warming and climate change will definitely affect the existence and consumption of energy resources. Therefore, energy resources should 

be used effectively in a clear fashion to prevent the possible disasters to be caused by global warming and climate change. Secure, easy-access, 

low-cost and sustainable energy resources with less greenhouse gas emission should be the point of research for the future. In present study, 

impacts of energy-use on global warming and climate change, the issues to be considered in future sustainable energy policies and relevant 

measures to prevent the negative impacts of energy sources on environment were summarized.    

Key Words: Global warming, climate change, energy, renewable energy resources 

GİRİŞ 

Küresel ısınma, sera gazlarının artması ile yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü ortalama sıcaklık 

değerlerinde iklim değişikliğine yol açabilecek ve tüm dünya ve canlıları etkileyebilecek şekilde yapay olarak artışı, 

küresel iklim değişikliği ise küresel ısınmaya bağlı olarak doğrudan veya dolaylı şekilde belirli bölgelerdeki mevsimlik 

sıcaklık, yağış, nem, hava hareketi, kuraklık vb. iklim öğelerinin hızla değişmesini ifade etmektedir. 

Küresel düzeyde artan sıcaklık etkisiyle oluşan ısınma, birbirleriyle ilişkili diğer iklim elemanlarında 

değişimlere neden olmaktadır. Küresel ısınma; kuraklık, hidrolojik döngünün değişmesi, su kaynakları hacminde ve 

kalitesinde azalma, temiz su kaynaklarının denize karışması ve su sorunu, deniz düzeyinin yükselmesi, kar ve 

buzulların erimesi, aşırı buharlaşma, meteorolojik afetlerde artış, yağış miktarı ve rejiminde değişiklikler, yangınlar gibi 

sorunların da kaynağını oluşturmaktadır. Küresel iklim sisteminde hızlı ve şiddetli değişimlerin fiziksel etkileri yanında 

ekonomik, sosyolojik, psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Tarım ve orman ürünlerinde azalış, su kaynaklarının 

azalmasıyla enerji darboğazının yaşanması, turizm ve rekreasyon olanaklarının sınırlanması ile pek çok sektörün 

olumsuz etkilenmesi, sahil kenarlarındaki yerleşim alanlarının risk altında olması, göçlerin artarak sosyal ve ekonomik 

zorluklara neden olması, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sağlık maliyetlerinin artması, az gelişmiş 

ülkelerin sorunlarla başa çıkacak kaynaklara sahip olmaması nedeniyle krizlerin yaşanması iklim değişikliğinin sosyo-

ekonomik ve politik önemini ortaya koymaktadır (Babuş, 2005; Dündar, 2007; Yönten, 2007; Öğüt, 2008; 

Küçükklavuz, 2009; Karaman ve Gökalp, 2010; Karaman ve Gökalp, 2012).  

Enerji, insanların yaşamlarını sağlıklı, güvenli ve rahat sürdürebilmeleri için gerekli temel 

gereksinimlerdendir. Fakat nüfus artışı ve ekonomik büyüme, enerji talebinde artışı gerektirmekte olup enerji üretimi, 

tüketimi ve ticareti en stratejik uluslararası sorun haline gelmektedir. Mevcut enerji kaynaklarının devam etmesi 

durumunda zaten çevreyi oldukça tahrip eden düzenin artık sürdürülemez hal alması kaçınılmazdır. Bunun yanında 

dünyanın fosil yakıt kaynaklarına olan bağımlılığı da göz önüne alınırsa, petrol fiyatlarındaki değişimin talep üzerinde 

olumsuz etkisinin bulunmadığı ve yeni teknolojik gelişme olana dek bu sürecin devam edeceği görülmektedir 

(Özcan ve Kayman, 2008; Selçuk, 2010). 

                                                           
 

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, TOKAT 
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Günümüzde ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma biçimi sürdürülebilir değildir. Bunun en açık kanıtı insan 

kaynaklı iklim değişikliğidir. Enerji tüketiminin 1990–2008 yıllarında % 40 arttığı dünyada, enerjinin % 80’i fosil 

kaynaklıdır. Fosil yakıtlara bağımlılık ekonomiye yük oluşturmanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera 

gazlarının atmosferde birikmesine de yol açmaktadır. İklim değişikliğinin geri dönülemez sonuçlara yol açmasını 

önlemenin tek yolu, fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmektir (Anonim, 2011a). 

KÜRESEL ISINMA SÜRECİNDE ENERJİ KAYNAKLARI 

Yaklaşık 6,5 milyar dünya nüfusunun 4,5 milyarının ortalamadan düşük enerji tükettiği, 2,4 milyarının hala 

ticari olmayan enerji kaynaklarına bağlı olduğu, 1,6 milyarına elektriğin ulaşmadığı ve gelişmiş ülkelerde kişi başına 

enerji tüketiminin gelişmekte olan ülkelere göre 7 kat yüksek olduğu bilinmektedir (Anonim, 2007). Diğer yandan 

dünya enerji talebindeki ortalama yıllık artışın 2008–2030’da % 1,6 olacağı tahmin edilmekte olup, bu dönem 

sonunda toplam enerji talep artışının % 45’e ulaşması beklenmektedir (Kum, 2009).  

IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) verilerine göre, dünya enerji üretiminde fosil yakıtların payı % 87, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payı % 6, nükleer enerjinin payı % 7’dir (Yamanoğlu, 2006). Küresel fosil yakıt tüketiminin 2000–

2030 yıllarında yılda % 1,6 artacağı, gelecek 30 yılda enerjinin % 88’inin fosil yakıtlarla karşılanmaya devam edeceği 

tahmin edilmektedir (Pamir, 2007; Özcan ve Kayman, 2008).   

İklim değişikliği ve enerji kaynaklarının tüketimine ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak 

enerji kullanımının küresel ısınma ve iklim değişikliğine etkileri ve bu etkilerin azaltılması için uygulanması gereken 

önlemler ile üretilecek politikalar ekseninde yürütülmüştür. Oysa enerji gereksiniminin karşılanması için tüketilen 

enerji kaynaklarının iklim değişikliğine etkileri kadar, iklim değişikliğinin de enerji kaynaklarının varlığını ve tüketim 

oranını etkilemesi beklenmelidir. Bu etkilenme gerek ortalama yüzey sıcaklıklarında beklenen artışla ısınma kaynaklı 

enerji gereksiniminde, gerekse tüketime sunulacak enerji kaynaklarının niteliği ve niceliğinde oluşabilecek 

değişimlerdir. Küresel ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazlarının oluşumunda, enerji üretimi ve tüketiminin yüzde 

elli payı vardır. Enerji üretimi, tüketimi ve enerji ile ilgili hükümet politikaları, enerjinin hem küresel ısınma ve iklim 

değişikliğine yol açan unsurlar arasında yer alması, hem de küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli 

yere sahip olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Sera gazlarının, özellikle de CO2 salımlarının büyük kısmı konutlar, 

sanayi ve ulaştırma gibi sektörlerdeki fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin ortaya çıkışında enerji önemli rol oynamaktadır (Uğurlu ve Örçen, 2007; Özcan ve Kayman, 2008; 

Selçuk, 2009). 

Gerek sürdürülebilir kalkınma, gerekse küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu, enerji kaynakları ve 

bunların kullanımı ile ilgili sorunlardır. Ekonomi perspektifinden bakıldığında küresel ısınma öncelikle enerji piyasasını 

etkilemekte, bu bağlamda birbirleriyle çatışan stratejiler gündeme gelmektedir. Nitekim büyüme için fosil yakıtların 

kullanımı büyük önem taşımakta iken bunun uzun dönemli etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönelme 

dünya ekonomi dengeleri üzerinde değişikliklere yol açabilecektir (Ateş, 2008).  

Doğal çevreyi etkileyen en önemli insan faaliyetlerinden biri de ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel 

kaynaklarının başında gelen enerji alanında kendini göstermektedir. Hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi 

nedenlerle enerji gereksinimi küresel ve ulusal düzeyde artmakta olup güvenli, kolay erişilebilir, ucuz ve 

sürdürülebilir enerji arzının sağlanması önemlidir. Ancak enerjiye yönelik faaliyetler birçok çevre sorununu da 

beraberinde getirmektedir. Günümüzde en önemli küresel çevre sorunlarından olan küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin enerjinin üretim ve tüketimindeki payı büyük olduğundan, enerji gereksinimi üretiminden tüketimine 

kadar olan süreçte, kaynağı ne olursa olsun çevreye zarar veren yenilenemeyen ve çevre için kirliliklere yol açan 

enerji kaynaklarından karşılanmaya çalışılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin enerji taleplerini emisyon 

oranı yüksek fosil yakıtlardan karşılamaları, ekonomik büyüme için çevreyi ikinci planda bırakmalarına neden 

olmaktadır. Artan enerji gereksinimi devletleri, ticari kaygılarının da ağır basmasıyla bu gereksinimleri karşılamak için 

çevre-kalkınma dengesini çevre aleyhinde bozmalarına neden olmuş, özellikle sanayileşme ve kentleşme olgularının 

büyük ivme kazanması doğrultusunda gelecek kuşakları tehdit eder konuma gelmiştir. Fosil kaynaklar azalarak 

tükeniş noktasına doğru ilerlerken, sera emisyonu kaynaklı başta hızlı iklim değişikliği olmak üzere asit yağmurları, 

sera etkisi ve küresel ısınma, insan sağlığının bozulması, afetler, atık sorunu, gürültü, ışık kirliliği, radyasyon  kirliliği gibi 

çeşitli çevre sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Bazı kirleticilerin etkisi yalnızca yerel karakterli olarak kendini 

gösterirken, fosil yakıtların atmosfere yaydıkları ve sera etkisinin kuvvetlenmesinde önemli rol oynayan gazların 

etkileri kendini küresel düzeyde göstermekte ve bu gazlar ortalama yüzey sıcaklığını artırarak küresel ısınmaya 

neden olmaktadır (Yönten, 2007; Özcan ve Kayman, 2008; Selçuk, 2009; Sevim ve Varlıklı, 2009). 

Günlük yaşamın devam ettirilmesi, ülkelerin kalkınmalarını sürdürebilmeleri için artan enerji gereksinimin 

çevre sorunları oluşturmayacak kaynaklardan elde edilmesinin önem taşıması nedeniyle enerji kaynaklarının seçimi, 

bunları çevrenin doğal dengesini bozmadan kullanılmasını gerektirmektedir. Dünyanın geleceği için enerjinin temiz 

ve verimli kullanımının küresel ısınma olgusu ile önem kazandığı bu süreçte mevcut fosil yakıtlara dayanan enerji 
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tüketiminden enerji güvenliğine, daha düşük karbon salımı gerçekleştiren verimli enerji teknolojilerine ve ithal 

enerjiye daha az bağımlı enerji sistemlerinin kullanılmasına geçiş ön plana çıkmaktadır (Selçuk, 2009; Yönten, 2007). 

KÜRESEL ISINMA ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI  

Yenilenebilir enerji kaynağı, doğanın kendi döngüsü içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji 

kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Tanımı gereği konvansiyonel enerji kaynakları birer yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla gelecekteki enerji talebini karşılamada yenilenebilir enerji kaynaklarının 

umut verici gelişme kaydediyor olması, bu alana yönelik faaliyetlere ve politikalara hız kazandırmaya başlamıştır 

(Kum, 2009). Temiz enerji olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgar, yağmur, gel-git ve 

jeotermal ısı gibi enerjiler olup günümüzde rüzgâr gücü, biyoyakıtlar ve güneş pili enerjileri dünya yenilenebilir enerji 

arzı içinde en büyük paya sahip endüstrilerdir.  

Artan dünya nüfusuna karşı, mevcut enerji kaynaklarının tükeneceği gerçeği yanı sıra üretilmemeleri, 

taşınmaları ve tüketimleri sırasında çevreye verdikleri zararlar, fosil yakıtların yanması ile oluşan CO2’in küresel 

ısınmaya etkisi, bu konudaki gelişmeler ve gelecekle ilgili kaygılar, yenilenebilir enerjileri kaynaklarına hızla 

yönelmeyi gerektirmiş, bu alandaki gelişmeler ve yapılan yatırımlar, yenilenebilir enerjilere olan ilginin gelecekte de 

artarak süreceğini göstermektedir. Fosil enerji kaynaklarının yenilenebilir olmayışları yanı sıra olumsuz çevresel 

etkileri nedeniyle geleceğin enerji kaynakları olarak bakılamadığından, alternatif enerji kaynakları arayışları hız 

kazanmıştır. Söz konusu arayışların ve çalışmaların odaklandığı en önemli konu, dünya gündeminde yer alan 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları doğal olarak bulunmakta olup, ülkelerin enerji politikaları içinde yerli kaynak 

olmaları, enerji arz güvenliğine katkı yapmaları, sınırlı rezerve sahip olmamaları, temiz olmaları, karbon kökenli 

olmadıklarından çevreyi kirleten atıklarının olmaması, küresel ısınmaya katkıda bulunmayıp küresel ısınma ile 

mücadelede salımları azaltmaları, çevresel kaygıların giderilmesinde katkı sağlamaları ve Kyoto Protokolü 

mekanizmaları kapsamında ekonomik değer taşımaları nedeniyle öneme sahiptir (Yalçın, 2006; Orucu ve Alp, 2007; 

Boztepe, 2009; Bayraç, 2010; Karaman ve Özgüven, 2012). Ayrıca artan enerji talebi ile birlikte enerji ticareti de 

artacak, enerji kaynaklarına hâkimiyet için artan mücadele olacaktır (Selçuk, 2009). Küresel ısınmaya katkısının % 1–

10 olduğu belirlenen yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar gelecekte dünya dengeleri, barışı ve kalkınma 

için de önemli olacaktır  (Yalçın, 2006; Yamanoğlu, 2006).  

Birçok üstünlüklerine karşın yüksek kurulum maliyetlerinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel 

olan yenilenebilir enerji teknolojileri, maliyet etkin olmamasına karşın bu konuda çalışmalar devam etmektedir 

(Boztepe, 2009; Bayraç, 2010). Diğer yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına olan gelişmenin daha çok ekonomik 

gücü yeterli gelişmiş ülkelerde olması, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler için önemli açmazdır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkeler artan enerji taleplerini yenilenebilir enerjiden karşılamak istemekte, fakat yüksek yatırım 

maliyetleri nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadırlar (Anonim, 2011b).  

Enerji fiyatlarındaki artışların inanılmaz boyutlara ulaşması, maliyetli olduğu düşünülen yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan eğilimi hızlandırmada yardımcı olabilir. Aslında kötü olarak görülen enerji 

fiyatlarındaki artış, belki de felaketten kurtulmak için bu yönde çaba gösterilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun 

yanında dünyayı bekleyen büyük sorunlar göz önüne alındığında bu konuda Kyoto Protokolü’nden daha da geniş, 

ciddi ve acil önlemler alınmasını içeren bir antlaşma, toplumların oluşturacakları baskı ile birlikte uzak 

görülmemektedir (Özcan ve Kayman, 2008). 

Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere hemen hemen tüm enerji kaynaklarında teknolojik 

gelişmeler bulunmaktadır. Enerji, gelecekte de insanlık için temel sorun olma özelliğini sürdürecektir. Bununla birlikte 

gelecekte bugün olduğundan daha fazla enerji sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olunması da insanlık 

için uzak olasılık değildir (Ateş, 2008). Önümüzdeki 20–25 yıl fosil yakıtlar önemini koruyacak olmakla birlikte 

alternatif yakıtlara olan ilgi de gelişimini sürdürecektir (Selçuk, 2009). Küresel iklim değişikliğine yol açan fosil yakıtlar 

yerine alternatif enerji kaynaklarının aranması gereği, 1992 Rio UNCED’de hükümetlerin aldığı kararlardan biridir 

(Yönten, 2007). 

Düşük karbon ekonomisine geçme amacıyla kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içindeki payı 1973’te % 0,1 iken 2008’de % 2,1’e yükselmiştir. Bu yükselişin 

2030’da % 11,8’e ulaşacağı öngörülmektedir. (Kum, 2009). Küresel enerji arzının tamamının 2050’ye kadar 

yenilenebilir enerjiden karşılanabileceğini belirlenmiş olup teknik, yasal, toplumsal ve ekonomik anlamda 

gerçekleştirilecek küresel dönüşümlerle önümüzdeki 40 yılda artan enerji gereksiniminin tamamının yenilenebilir 

enerjilerden karşılanması olasıdır (Anonim, 2011a). 

Yenilenebilir kaynaklarından elektrik üretimi son 10 yılda % 7,4 artmış ABD, Almanya, İspanya, Brezilya ve 

Japonya dünya üretiminin % 52’sini gerçekleştirmişlerdir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin 2030’a kadar birim 

maliyetlerin düşeceği varsayımıyla 3 kat artacağı ifade edilmektedir. AB’nin tüm enerjisinin 2020’de % 20’sinin 
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yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedeflenmiş olup, bu hedefe yönelik olarak ulaşımda fosil yakıtlara 

bağımlılığı azaltmak için biyoyakıtların üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi istenmektedir. IEA ülkelerinde, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 1970–2002’de yılda % 5,7 artarak iki katına ulaşmıştır. Bu payın 2030’a kadar % 

60 artacağı beklenmektedir (Bayraç, 2010). Diğer yandan toplam enerji içindeki yenilenebilir enerji payını Arnavutluk 

(2020’ye kadar % 40), Kore (2020’ye kadar % 6,1, 2030’a kadar % 11), Pakistan (2012’ye kadar % 10), Tunus (2011’e 

kadar % 10), Danimarka (2011’e kadar % 20), İsrail (2020’ye kadar % 20), Fas (2012’ye kadar % 18) olarak 

belirlemişlerdir (Kum, 2009).  

KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ POLİTİKALARI 

Sera etkisi ve küresel ısınmaya en büyük katkı yapan fosil yakıt tüketimine bağlı oluşan enerji bağlantılı 

salımların, insan kaynaklı salımlar içerisinde önemli paya sahip olması nedeniyle küresel ısınma ile yapılacak 

mücadelede enerji alanında belirlenecek olan strateji, hedef ve politikalar giderek önem kazanmaktadır. 

Küresel ısınma ve enerji ilişkisi aynı zamanda enerji politikalarını da doğrudan ilgilendirmektedir. Enerji 

üretim, dağıtım ve tüketim olgularının hepsini kapsayan enerji politikaları çıkarımı yapılırken mevcut koşular göz 

önüne alınmakta, bu anlamda günümüzdeki en önemli tehditlerden biri olan küresel ısınma da, çevresel faktörler 

içerisinde politika tasarlama aşamasında göz önüne alınmaktadır (Selçuk, 2009).  

Artan enerji gereksinimi nedeniyle ülkelerin yerli enerji kaynak potansiyeline ve bu potansiyelin hangi 

sektöre ne miktarda ve nasıl tahsis edileceğine ilişkin enerji planlamasına dayalı kısa, orta ve uzun dönemli güvenilir 

ve sürdürülebilir yasalarla desteklenmiş politikalar oluşturulmalıdır. Enerji kaynaklarının kıtlığı ve rezervlerin 

azalmasının yanı sıra, küresel ısınma ile oluşan iklim değişiklikleri, gelecek nesillerin de çıkarlarını gözeten ulusal ve 

uluslararası enerji politikaları üretilmesini gerektirmektedir Böyle politikalara sahip olmayan ülkeler için ekonominin 

itici gücü olan enerji sektörünün sorunlu görünüm oluşturacağı gerçeği yadsınamaz (Bayraç ve Aras, 2007; Kum, 

2009; Selçuk, 2009).  

Enerji politikası sürdürülebilir enerji yaklaşımı çerçevesinde gereksinim duyulan enerjinin düşük maliyetle 

ve sürekli sağlanmasına yönelik politika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır.  Enerji politikası ekoloji,  ekonomi ve 

enerji ile ilgili kararların alındığı kurumsal yapıdan oluşmakta, kısa dönemde arz talep yönetimi, uzun dönemde 

planlama faaliyetlerini içermektedir (Bayraç, 1999; Bayraç ve Aras, 2007).  

Enerji politikaları oluşturulurken enerji kaynakları, enerji kaynaklarına ulaşma ve bu kaynakların tüketicilere 

kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde iletilmesi sağlanmalıdır. Ancak tüm bunlarla birlikte politika tasarımlarında çevre 

boyutu da göz önüne alınmalıdır. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin kendini daha çok 

göstermesi ile birlikte enerji ve enerji politikaları ile ilgili tartışmalar iyice artmış ve özellikle “enerji (arz ve talep) 

güvenliği” kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan küresel ısınma ve iklim değişikliği olgularını göz önüne 

alan, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem ve öncelik veren enerji güvenliği stratejisinin geliştirilmesi önem 

taşımaktadır (Selçuk, 2009). 

Enerji tüketiminin küresel ısınmanın temelinde olduğu düşünüldüğünde ve enerji tüketiminin artmasının 

ekonomik büyümeyi de artıracağı da göz önünde bulundurulursa, küresel ısınmayı azaltmak için enerji tüketiminden 

tasarruf sağlanması aynı zamanda ekonomik büyümenin gözden çıkarıldığı anlamına geldiği düşünülebilir. 

Dolayısıyla karbon salımı, enerji ve büyüme ilişkisi ve bu ilişkilerin yönü ve boyutunu bilmek önemlidir ve doğru enerji 

politikalarının da gereğidir (Selçuk, 2009). 

Enerji, enerji politikaları, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili uluslararası birçok adım atılmıştır. Enerji ile 

ilgili kuruluşların başında Dünya Enerji Konseyi (WEC), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Enerji Ajansı 

(IEA) ve Nükleer Enerji Ajansı (NEA) gelmektedir (Selçuk, 2009).  

Küresel ısınma ile yapılacak mücadelede uygulanacak enerji politikaları giderek önem kazandığından 

ülkeler, Birleşmiş Milletler İklimsel Değişiklikler Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü çerçevesinde önlemler 

almışlardır (Bayraç, 2011). Yenilenebilir enerji endüstrilerinde ilk sıralarda yer alan ülkeler, politikalarını ve hedeflerini 

önceden belirlemiş ve yasal düzenlemelerini buna göre gerçekleştirmişlerdir  (Kum, 2009). Birçok ülke 2008’de 

yenilenebilir enerji konusunda politika oluşturmuş veya mevcut politikalarını daha ayrıntılı ve zorlayıcı hale 

dönüştürmüştür. En az 61 ülkede 2009’un başlangıç döneminde hükümet politikaları oluşturulmuştur. Bu alandaki 

ilk politika belirleyen ülke ABD (1978) olmuş ve onu Almanya (1990) izlemiştir (Kum, 2009). 

Özellikle gelişmiş ülkelerin enerji politikalarında enerji kullanımına yönelik enerji verimliliği, salım 

standartları gibi çevreye duyarlı uygulamalar dikkat çekmektedir. Enerji kaynakları açısından bakıldığında ise küresel 

ısınma ile savaşmaya yardımcı olması beklenen yenilenebilir enerji kaynaklarına kısmen de olsa yönelim olduğu ve 

fosil yakıt kullanımında çevreye az zarar veren yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesi ve uygulanmasının önem 

kazandığı görülmektedir (Selçuk, 2009). AB’nin çevre amaç ve önceliklerinin yer aldığı Çevre Eylem Programları, 

birliğin çevre konusundaki hassasiyetini ortaya koyması açısından önemlidir. CO2 emisyonlarının 2000’e kadar 1990 
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düzeylerine getirilmesi için enerji tasarrufu önlemleri, enerji verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dönüşümün sağlanması gibi politika ve önlemlerin geliştirilmesi kararları alınmıştır (Yamanoğlu, 2006).  

Enerji kaynaklarının sosyal ve ekonomik kalkınmayı en iyi sağlayacak şekilde kullanılarak, toplumun refah 

düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sınırlı enerji kaynaklarından en uygun ölçüde yararlanılması, toplam enerji 

maliyetinin azaltılması, çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi, arz teknolojisinin ispatlanmış ve güvenilir olması 

küresel, bölgesel ve yerel enerji politikaları için önemli ölçütlerdir (Bayraç ve Aras). 

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması için sürdürülebilir enerji politikaları konusunda 

alınacak önlemler arasında enerji yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ile nükleer ve hidrojen enerjisi ilk sıralarda 

yer almaktadır (Bayraç, 2010). 

Kuraklığa bağlı hidroelektrik enerjisi üretim kapasitesinde yaşanması beklenen düşüşün diğer enerji 

kaynaklarının tüketime sunum oranlarının artırılması yolu ile kapatılması beklenen tutumdur. Ancak var olan enerji 

tüketiminin karşılanması için yönelinecek enerji kaynakları dikkatli seçilmelidir. Termik ve nükleer santrallere ağırlık 

veren politika izlenmesi ikinci bir açmazı ortaya çıkaracaktır. Bu kaynaklar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden 

kaynak temelinde her ne kadar etkilenmese de, aksine her iki doğa olayını tetiklese de, bu kaynaklardan elektrik 

enerjisi üretilmesi sırasında su kaynaklarına gereksinim olduğu göz ardı edilmemelidir. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu 

ülkelere, termik santrallere yapılacak yatırım ya da var olan santrallerden enerji gereksinimini karşılamaya yönelik 

geliştirilen politikanın gerçeklik yönü tartışmalı olacaktır (Uğurlu ve Örçen, 2007). 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Enerji tüketimindeki değişim, küresel ısınma için en önemli etken olarak görülmekte ve tüketimi etkileyen 

faktörlerin, bu konuda alınacak önlemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Özcan ve Kayman, 2008).  

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemler arasında enerji yönetimi 

politikaları çerçevesinde ekonomik büyümenin fosil kaynaklara olan bağımlılığının azaltılması, enerjinin etkin 

kullanılarak enerji kaybının önlenmesi, enerji maliyeti ve yoğunluğunun azaltılması, enerji tasarrufu ve verimliğinin 

artırılması, sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

özendirici ve yaygınlaştırıcı önlemlerin geliştirilmesi, bu alanda finansal rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge 

çalışmalarının yapılması, eğitim ve teşviklerinin sağlanması, üreticilerin yatırım yapmalarının özendirilmesi için devlet 

desteğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma bilincinin artırılması, 

tarım, sanayi, ulaşım ve ısınmada kullanımının yaygınlaştırılması, günlük kullanım alanlarında da uygulamaya 

konulması, enerji tüketim masraflarının azalmasına yardımcı olacaktır.  

AB Komisyonu'nun aldığı önlemler; emisyonlarını düşürmek, araçlarda yakıt ekonomisini geliştirmek, 

binalarda ısı yalıtımıyla enerji verimliliğini artırmak, sera etkisi oluşturan gazların çıkışını azaltmak, elektrik üretimi ve 

yakıt teknolojilerinde enerji verimliliği sağlayan teknolojiler geliştirmek, kömür yerine doğalgaz kullanmak, elektrik 

santrallerinde karbon tutucu ve depolayıcı teknolojiler geliştirmek, fosil yakıtlar yerine atmosfere zarar vermeyen 

sentetik yakıtlar geliştirmek, nükleer füzyon enerjisini geliştirmek, rüzgâr santrallerini ve güneş enerjisi yatırımlarını 

desteklemek, hidrojen enerjisine  yönelmek, biyoyakıtları geliştirmek ve kullanmak şeklinde özetlenebilir (Yamanoğlu, 

2006).  

Enerji verimliliğinde önemli faktörlerden olan enerji tasarrufu enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji 

kayıplarının önlenmesi yoluyla enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Enerji tasarrufunda tüketicilerin 

gereksiz enerji tüketiminden kaçınmaları sağlanırken, kişisel refahlarını azaltmadan bunu gerçekleştirmek 

gerekmektedir. Bu açıdan enerji verimliliği için rasyonel yatırımlar yapılmalıdır (Çalıkoğlu, 2004; Bayraç, 2010).  

Küresel enerji gereksiniminin sürekli arttığı, ancak rezervlerin giderek azaldığı günümüzde, enerji 

kaynaklarının etkin kullanılması önem kazanmaktadır. Enerji verimliliği, enerjinin üretimi olduğu kadar tüketimi 

açısından da göz önüne alınan kavramdır. Üretimde verimlilik; en az kaynak kullanımıyla en çok enerji üretiminin 

gerçekleşmesi, tüketimde verimlilik ise; aynı miktar enerji kaynağı kullanılarak daha çok üretimin sağlanmasına 

yönelik çabaları içermektedir. Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrik üretimindeki enerji kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesi, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, gelişmiş teknolojiler aracılığı ile üretimi 

düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, kojenerasyon ve 

enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin tümünü ifade etmektedir (Bayraç, 2011). 

Kyoto Protokolü’ne üye ülkeler, Kyoto hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliğini artırmaya yönelik olarak 

binalarda, santrallerde, ulaştırma, sanayi ve elektrik sektörlerinde çeşitli yöntemler uygulamaktadırlar. Bu 

yöntemlerden ilki olan teknik önlemler; yüksek verimli aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina 

yalıtımı vb. uygulamalardır. İkinci yöntem olan bilgilendirme; enerji verimlilik merkezlerinde enerji talebinin 

azaltılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek, danışmanlık yapmak, eğitim kurs ve seminerleri düzenlemek ve 

enerjiyi verimli tüketen makine ve donanım kullanımını özendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Üçüncü 
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ve en yaygın kullanılan yöntem ise, enerji tarifelerinde farklılığa giderek tüketim yapısını kontrol etmek amacıyla 

kullanım zamanı ve/veya kullanım miktarına göre fiyatlandırmalar yapmaktır. Birçok ülkede binalarda ve kullanılan 

araç-gereçte enerji verimliliğini sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla akıllı binalar teşvik edilmekte, 

ulaştırma sektöründe yakıt verimliliği standartları belirlenmekte, melez yakıt tüketen araç üretimi ve toplu 

taşımacılığı özendirme gibi günlük yaşam davranış ve alışkanlıklarını enerjiyi verimli kullanmaya yönlendirecek 

uygulamalar görülmektedir (Kavak, 2005, Bayraç, 2010).  

İklim değişikliği sonucu ısınma kaynaklı enerji gereksiniminde azalma beklenen durumdur. Buna karşın yaz 

aylarında iklimlendirme amaçlı tüketilen elektrik enerjisinde ise artış söz konusu olacaktır. İklimde ortaya çıkacak bu 

değişim ile ısınma ve iklimlendirme amaçlı enerji tüketiminde oluşacak tüketim azalmaları ve artmaları doğru veriler 

ışığında araştırılmalı ve bu doğrultuda arz-talep öngörüleri oluşturulmalıdır (Uğurlu ve Örçen, 2007). 

SONUÇ 

Günümüzde enerji, üretiminden tüketimine kadar olan süreçte büyük oranda rezervleri kısıtlı ve ekonomik 

olmayan, yanmaları sonrasında sera etkisi, ozon delikleri, asit yağmurları ve kirlilik gibi çevre ve yaşam için büyük 

sorunlar oluşturan yenilenemeyen enerji kaynaklarından karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden olan enerji sektörü, çevreye en fazla olumsuz 

etkide bulunan sektörlerden birisi olduğundan, günümüzde en büyük sorunlardan biri güvenli enerji teminidir. 

Tüketilen enerji kaynaklarının küresel ısınma ve iklim değişikliğine etkileri kadar, küresel ısınma ve ilim değişikliğinin 

de enerji kaynaklarının varlığını ve tüketim oranını etkileyeceği açıktır. Bu nedenle küresel ısınma, iklim değişikliği ve 

enerji sorunu küresel çözüm arayışları ile birlikte acil önlemler almayı gerektirmektedir.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeledeki önemi nedeniyle enerji üretimi, tüketimi ve enerji ile 

ilgili politikalar önemlidir. Enerjinin temiz ve verimli kullanımı küresel ısınma ile önem kazandığından, dünya enerji 

gereksiniminin karşılanmasında gelecekte öngörülen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol açacağı felaketlerden 

korunmak için, temiz enerji olarak ta adlandırılan ve düşük karbon ekonomisine geçme amacıyla kullanımı her geçen 

gün artan yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.  

Bu amaçla fosil yakıt kullanımına son verilmesi, mevcut enerji sistemlerinin değiştirilerek alternatif 

enerjilerin ön plana çıkarılması ve kullanılmasını destekleyecek önlemlerin alınması, enerji kullanımında verimlilik ve 

tasarruf önlemlerinin alınması ve yaygınlaştırılması, küresel ısınma konusunda enerji kullanımından kaynaklanan sera 

gazı salımlarının azaltılmasına yönelik senaryoların oluşturulması gerekmektedir. 
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TOKAT İLİNDE GELENEKSEL VE ORGANİK BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKONOMİK 

ANALİZİ  

Selma ÖZTEKİN1  Gülçin ALTINTAŞ1 

ÖZET 

Brokoli insan sağlığına yararlı etkilere sahiptir. Brokoli kansere sebep olan unsurların oluşumunu engelleyen vitamin, mineral ve 

antioksidant maddelerin yüksek içeriğinden dolayı tıbbi değerdedir. Bu çalışmanın amacı insan sağlığı açısından önemli bir sebze olan brokoliye 

uygulanan kimyasal ve organik gübrelerin verim ve kaliteye olan etkisini belirlemek, organik brokoli yetiştiriciliği ile geleneksel brokoli 

yetiştiriciliğini ekonomik yönden karşılaştırmak amaçlanmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Denemede organik gübre materyali olarak Biofarm, Proteit, yanmış çiftlik gübresi, yanmamış çiftlik gübresi; kimyasal gübre olarak 

amonyum nitrat (%33’lük) ve triple süperfosfat (% 42’lik) kullanılmıştır. Denemede bitkisel materyal olarak Lujk brokoli çeşidi kullanılmıştır. 

Denemeden elde edilen sonuçlara göre, en yüksek verim (882 kg/da) kimyasal gübre uygulamasından alınırken uygulamalar arasında istatistiksel 

anlamda bir farklılık tespit edilmemiştir. En yüksek pH ve titre edilebilir asitlik sırasıyla 7.31 ile yanmış çiftlik gübresiyle % 0,051 ile yanmamış çiftlik 

gübresinde ortaya çıkmıştır. Çalışmada organik brokoli yetiştiriciliği ile geleneksel brokoli yetiştiriciliği ekonomik yönden karşılaştırılmıştır. Bu 

sonuçlara göre kimyasal gübre uygulaması organik gübre uygulamasına göre daha avantajlı bulunmuştur. Kimyasal gübre uygulaması ile verimin 

fazla olduğu gübre masraflarının ise daha az olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Brokoli, organik gübre, verim, ekonomik analiz, geleneksel yetiştiricilik  

ECONOMIC ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND ORGANIC BROCCOLI  

CULTIVATION IN TOKAT PROVINCE 

ABSTRACT 

Broccoli (Brassica oleracea L.) has beneficial effects for human health. Broccoli (Brassica oleracea L.) is medicinal values due to its high 

contents of vitamins, minerals and antioxidant substances which prevent the formation of cancer causing of cancer causing agents. The aim of this study 

is to determined chemical and organic fertilizers are applied to broccoli which is an important vegetable in terms of human health to increase  yield and 

quality furthermore organic broccoli farming is compared to economically conventional farming. The experiment was designed as randomized block 

design with three replications. Biofam, Proteit, dried manure, wet manure as organic fertilizer materials; ammonium nitrate (33%) and triple super 

phosphate (42%) were used as chemical fertilizers in the experiment. Lujk broccoli variety was used as plant material in experiment. The highest yield 

(882 kg/da) was obtained with chemical fertilizer application. The differences among applications were not statistically significant. The highest pH and 

titratable acidity were obtained respectively 7,31 with dried manure and 0,051% wet manure application. The organic and conventional broccoli 

cultivation were also economically compared in the study. According to this result chemical fertilizer application than organic fertilizer application were 

more advantageous. The higher yield and the less fertilizer cost are determined via chemical fertilizer application.  

Keywords: Broccoli, organic fertilizer, yield, economic analysis, conventional cultivation 

 

GİRİŞ 

Dünyada birçok ülkede sağlıklı beslenmeye yönelik tercihler artarken, organik ürün pazarı yelpazesi de 

giderek genişlemiştir. Bu pazarda yer alan brokoli insan sağlığına yararlı bileşenler içermektedir (Buck, 2008). Bu 

bileşenlerin başında Vitamin C, fitokimyasallar, fenolik bileşikler ve glukosinolatler gelmektedir (Kushad et. al., 1999). 

Brokolinin besin içeriğini etkileyen faktörler besin elementi alınabilirliği ve tarımsal işlemlerdir. Gübreleme, ürünün 

verim ve kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur (Verhoeven et. al., 1997). Bitkisel üretimde, kimyasal gübreleme bitki 

besin elementlerinin temel bir kaynağı olarak işlev yaparken; organik gübreleme ise hem besin elementi hem de 

toprak kalitesini artırıcı yani toprak yapısı ve mikrobiyal aktiviteyi teşvik edici bir unsur olarak görev yapmaktadır 

(Naeem et. al., 2006).  

Dünya çapında ürün kalite ve verimlerindeki artışın büyük bir kısmı gübre uygulamasından ortaya 

çıkmaktadır. (Verhoeven et. al., 1997), mineral gübrelerin, brokkolinin vejetatif gelişmesi, verim ve kalitesinde 

doğrudan bir role sahip olduğunu bildirmişlerdir. Ancak aşırı yapılan mineral gübreleme sonucunda brokkolide verim 

ve kalitenin dikkate değer ölçüde düştüğü bilinmektedir (Thompson et. al., 2002). Ayrıca tek taraflı mineral 

gübrelemenin aşırı kullanımı toprak kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda insan sağlığı ve 

çevre zarar görmektedir (Arisha and Bardisi, 1999).  Organik gübre uygulamalarıyla mikroorganizma aktivitesinin 
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uyarılması, bitki besin elementlerinin mineralizasyonunu hızlandırmakta ve böylece toprak verimliliği ve kalitesi 

artmaktadır. (Chong, 2005), toprağın besin elementi içeriğiyle organik madde içeriği arasında yakın bir ilişkinin 

olduğunu, özellikle ahır gübresinin uygulandığı toprakların kimyasal gübre uygulanan topraklara göre toprağın 

verimlilik düzeyini daha fazla artırdığını bildirmiştir. (Bender et. al., 1998), toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmede ve 

sürekliliğini sağlamada en fazla başvurulan yöntemlerden birinin organik kaynaklı gübre uygulanması olduğunu 

vurgulamışlardır. (Dikinya and Mufwanzala, 2010), organik gübrelerin toprak verimliliğini artırdığını ve toprakların 

organik madde dengesinin tarımsal açıdan sürdürebilirliğin önemli bir göstergesi olduğunu bildirmişlerdir. 

(Edmeades, 2003), Yeni Zelanda’da toprak verimliliği ve kalitesi üzerine organik ve kimyasal gübrelemenin uzun 

süreli etkilerine baktıkları çalışmada, organik gübre uygulanmış toprakların organik madde içeriği, fosfor, potasyum, 

kalsiyum ve mağnezyum içeriklerinin kimyasal gübre uygulanmış topraklara göre daha yüksek olduğunu, 

mikroorganizma sayısı bakımından da organik gübre uygulanmış toprakların daha yüksek sayıda olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Günümüzde bilinçsizce yapılan sulama ve gübreleme sonucunda yetiştirilen ürünlerin kalite ve 

verimlerinde düşmelerin olduğu, topraklarda tuzlanmanın ortaya çıktığı, insan ve çevre sağlığının olumsuz etkilendiği 

fark edilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda tarımsal üretimde, doğaya kendini yenileme fırsatı verecek yeni 

yaklaşımlar arama sürecine girilmiştir. Kimyasal gübrelerin yerini alabilecek organik bazlı alternatif ürünler ortaya 

çıkmıştır. Piyasada organik tarım sistemlerinin ana girdisi olan organik gübreler değişik isim ve içerikler altında 

yetiştiriciye sunulmaktadır.  

Dünyada organik tarım pazarları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizde organik olarak 

pazara sunulan ürünlerin fiyatları yüksek olduğundan dolayı tüketiciler tarafından yeterli talebi görememektedir. 

Bunun sebebi organik tarım sistemlerinde kullanılan organik sertifikalı gübreler ve bitki koruma ürünlerinin pahalı 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Bu çalışmayla kimyasal ve organik gübrelerin brokolinin verim ve kalitesine olan 

etkisini belirlemek, organik brokoli yetiştiriciliği ile geleneksel brokoli yetiştiriciliğini ekonomik yönden karşılaştırmak 

amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE METOT 

Çalışma, 2010 yılında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu arazisinde yürütülmüş olup, 

deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve beş konulu olacak şekilde kurulmuştur. Deneme 

konuları; A. kimyasal gübreleme, B. Biofarm, C. yanmış çiftlik gübresi D. Proteit, E. yanmamış çiftlik gübresidir. Bitkisel 

materyal olarak Lujk brokoli çeşidi kullanılmıştır. Brokoli fideleri parsellere 70 cm sıra arası ve 40 cm sıra üzeri olacak 

şekilde 4 sıra halinde dikilmiştir. Çalışmada dört farklı organik gübre 15 kg N/da uygulama dozunda verilirken, 

geleneksel tarımın uygulandığı topraklara ise 15 kg N/da (% 33’lük amonyum nitrat), 4 kg P2O5/da (% 42’lik TSP) 

olacak şekilde uygulanmıştır. Tüm gübreler ekimden önce parsellere homojen olarak dağıtılmış ve tırmık ile toprağın 

altına karıştırılmıştır. Brokoli fideleri tarlaya şaşırtıldıktan sonra damla sulama ile sulamalar yapılmıştır. 21.11.2010 

tarihinde brokoli baş çapı 12 cm’e geldiğinde hasat yapılmıştır. Bitkilerde pH ve titre edilebilir asitlik titrimetrik 

yöntemle yapılmıştır (Cemeroğlu, 1992). Deneme toprağında bünye (Tüzüner, 1990), CaCO3 (Chapman and Pratt, 

1961), pH (McLean, 1986), değişebilir potasyum (Richards, 1954), alınabilir fosfor (Olsen et. al., 1954), organik madde 

(Jackson, 1956) içerikleri belirlenmiştir. Denemede kullanılan toprak sırasıyla %25.69, 42.46 ve 31.85 oranında kum, 

kil ve silt içeriği ile killi tın tekstüre sahiptir. Kireç içeriği %17.6, pH(1:2.5)’sı 7.38, organik madde içeriği %1.14, yarayışlı 

P2O5 3.89 kg/da, değişebilir K2O 84.73 kg/da’dır. Denemeden elde edilen analiz sonuçları varyans analiz, çoklu 

karşılaştırma testleri yapılmıştır (SPSS, 2004). Maliyet hesaplamaları yapılırken üretim dönemi boyunca kullanılan 

gübrelerin piyasada geçerli birim fiyatları dikkate alınmıştır. Ürünlerin satış fiyatları belirlenirken; cari piyasa fiyatları 

dikkate alınmıştır. Gübreleme maliyeti üretim dönemi boyunca kullanılan gübrelerin piyasa fiyatı ile çarpılması 

sonucu elde edilmiştir. Bir dekardan elde edilen ortalama ürün miktarı, ürünün kg satış fiyatı ile çarpılmak suretiyle 

Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) elde edilmiştir (İnan, 2001). Kimyasal gübre uygulaması yapılan diğer organik gübre 

uygulamaları (B, C,D ve E konuları) ile karşılaştırılmıştır. GSÜD’den toplam maliyet çıkarılarak net faydaya ulaşılmıştır 

(Aras, 1988).  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Brokoliye uygulanan kimyasal ve organik gübrelerin verime ve kaliteye olan etkisini belirlemek ve organik 

brokoli yetiştiriciliği ile konvansiyonel brokoli yetiştiriciliğini ekonomik yönden karşılaştırmak amacıyla bu çalışma 

yürütülmüştür. Çizelge 1’de görüldüğü üzere toplam verim, pH, titre edilebilir asitlik üzerine uygulanan gübrelerin 

etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  
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Çizelge 1. Organik ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Brokolinin Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi 

Uygulamalar Toplam Verim (kg/da) pH Titre edilebilir asitlik (%) 

A 882 7,12 0,047 

B 766 7,21 0,047 

C 730 7,31 0,047 

D 699 7,20 0,049 

E 683 7,27 0,051 
A: Kimyasal gübre, B: Biofarm, C: yanmış çiftlik gübresi, D: Proteit, E: yanmamış çiftlik gübresi 

Araştırma sonucunda en yüksek toplam verimi 882 kg/da ile kimyasal gübre uygulamasından elde 

edilmiştir. En düşük toplam verimi 683 kg/da ile yanmamış çiftlik gübresi uygulamasında belirlenmiştir. Brokoli ile 

ilgili yapılan çalışmalarda sonuçlarımıza benzer bulgular elde edilmiştir (Quda and Mahadeen, 2008; Feller and Fink, 

2005; Kunicki et. al., 1999).  Kimyasal gübreler içerisinde yer alan azotun brokolinin verim ve kalitesi üzerinde 

doğrudan etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir (Verhoeven et. al., 1997). Sebzelerden yüksek verim alınmasının 

tamamiyle kimyasal gübre uygulamasıyla sağlanacağını bildirmişlerdir (Dauda et. al., 2008). Kimyasal gübreler 

meristematik aktivite üzerinde azot, fosfor ve potasyumun rolünden dolayı brokolinin verim ve gelişmesini 

artırmaktadır (Singh and Singh, 2000; Nkoa et. al., 2002; Babik and Elkner, 2002; Tolba, 2005),  Organik gübrelere 

kıyasla kimyasal gübrelerin içerdiği besin elementlerinin daha hızlı toprakta serbestlendiğini vurgulamışlardır 

(Asiegbu and Oikeh, 1995).  (Thomas et. al., 2002), brokoli tarafından azot alımının 15-28 kg/da dozlarında olduğunu, 

gelişmesinin ilk 40 gününde az azot aldığını ancak toplam azot birikiminin % 90 ve daha fazlasını ön hasadın son 30 

ile 50 gününde meydana geldiğini ayrıca brokolinin yüksek bir şekilde azotlu gübre girdilerine cevap verdiğini ifade 

etmişlerdir. Brokoliye azotun artan miktarlarının uygulanmasıyla verimde artışların olduğu bildirilmiştir (Kowalenko 

and Hall, 1987).  

En yüksek pH değeri 7,31 ile yanmış çiftlik gübresi uygulamasında elde edilirken en düşük değer 7,12 ile 

kimyasal gübre uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek titre edilebilir asitlik % 0,051 ile yanmamış çiftlik gübresi 

uygulamasıyla elde edilmiştir. Brokolinin pH’ı hasatta ürünün kalitesini belirlemede kullanılan bir faktördür. Bir çok 

araştırmacı brokolinin kalite özelliklerinin aşırı kimyasal gübre kullanımıyla azaldığını ifade etmiştir (Mozafar, 1993; 

Lee and Kader, 2000). Bitkilerin kalite özelliklerini iklim koşulları, sulama, kimyasal ve organik gübreler, kültürel 

işlemler dikkate değer bir şekilde etkilemektedir (Toor et. al., 2006). Organik gübre uygulamalarıyla brokolinin kalite 

özelliklerinin arttığını ifade etmişlerdir (Scalzo et. al., 2008).   

Brokoli yetiştiriciliğinde kimyasal gübre uygulaması ve organik gübre uygulamaları ürün fiyatları ve gübre 

fiyatları dikkate alınarak ekonomik yönden karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 2. Brokoli yetiştiriciliğinde gübre uygulamalarının ekonomik yönden karşılaştırılması  

Konular 
Gübre 

İsmi 

Verilen 

Gübre 

Miktarı 

(kg-

lt/da) 

Gübre 

Fiyatı 

(TL) 

Maliyeti 

(TL/da) 

Toplam 

Maliyeti 

(TL/da) 

Verim 

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL) 

GSÜD 

(TL/da) 

Uygulama 

Farkı 

(TL/da) 

Verim 

Farkı 

(TL/da) 

Toplam 

Fark 

(TL/da) 

Toplam Fayda 

(GSÜD-Maliyet) 

A 
A.nitrat 46 0,7 32,2 

40,3 882 1,5 1323 0 0 0 1282,7 
TSP 9 0,9 8,1 

B Biofarm 500 0,8 400 400 766 1,5 1149 -359,7 -174 -533,7 749 

C 
Çiftlik 

Gübre 
500 0,06 30 30 730 1,5 1095 10,3 -228 -217,7 1065 

D Proteit 750 0,6 450 450 699 1,5 1048,5 -409,7 -274,5 -684,2 598,5 

E 
Yanmamış 

gübre 
857 0,03 25,71 25,71 683 1,5 1024,5 14,59 -298,5 -283,9 998,79 

Yapılan hesaplamalarda kimyasal gübre uygulamasının B konusuna göre dekara 533,7 TL, C konusuna göre 

217,7 TL, D konusuna göre 684,2 TL, E konusuna göre 283,9 TL daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Kimyasal gübre 

uygulaması organik yetiştiriciliğe göre daha avantajlı durumdadır. Kimyasal gübre uygulaması ile hem verim fazla 

olmakta hem de gübre masrafları daha az olmaktadır.  

SONUÇ 

Geleneksel ve organik brokoli yetiştiriciliğinde kimyasal ve organik gübrenin verim ve kalite özellikleri 

üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. En yüksek verimin kimyasal gübre uygulamasından, pH ve 

titre edilebilir asitlik içeriğinin kimyasal gübre uygulamalarına kıyasla organik gübre uygulamasında daha yüksek 

çıktığı belirlenmiştir. Brokoli yetiştiriciliğinde kimyasal gübre uygulaması ve organik gübre uygulamaları ekonomik 

yönden karşılaştırıldığında kimyasal gübre uygulamasının veriminin fazla olması ve buna karşın gübre masraflarının 

daha az olmasından dolayı diğer gübreleme uygulamalarına göre kimyasal gübre uygulamasının avantajlı olduğu 

tespit edilmiştir.   
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MERSİN -TARSUS TOPÇU DERESİ HAVZASI AKIMLARININ FREKANS ANALİZİ VE 

DEĞİŞİK SÜRELİ BEKLENEN OLASI MİKTARLARI 

Kadir KUŞVURAN1  Mete ÖZFİDANER1 

ÖZET 

Bu çalışmada, alanı 1.69 km2 olan Mersin -Tarsus Topçu Deresi Havzasında 1985-2009 su yıllarını içeren süre için yıllık toplam 

akımların ve anlık maksimum pik debilerin frekans analizi ile değişik süreli beklenen olası miktarları incelenmiştir. 

25 yıllık süre içerisinde havzada kaydedilen yıllık toplam akım miktarları 0.1 mm ile 184.9 mm arasında değişmiştir. Havzada 25 yıllık 

periyot içerisinde meydana gelen 631.9 mm’lik ortalama yağışa karşılık 46.58 mm akım meydana gelmiştir.  Bu akımın 36.64 mm’si yüzey akım, 

9.93 mm’si ise ana akım şeklinde gerçekleşmiştir. Havzanın yüzey akış katsayısı 5.80 olmuştur. Araştırma periyodu boyunca havzada kaydedilen 

anlık maksimum pik debi 19300.00 L/s’dir.  

Anahtar Kelimeler: Havza, Akım,  Tarsus, Topçu Deresi 

ABSTRACT 

FREQUENCY ANALYSIS AND POSSIBLE AMOUNTS OF STREAM FLOW IS EXPECTED 

IN VARIOUS PERIODICALS IN MERSIN-TARSUS TOPÇU RIVER BASIN 

In this study, the area of 1.69 km2 of the Mersin-Tarsus River Basin contains the period for the years 1985-2009 total annual water 

currents and maximum peak flow have been studied in different periods with the possible amounts The total annual runoff amounts 

recorded in the basin between 0.1 mm to 184.9 mm has changed in the 25 year period.  If during 25 years period while there has been 631,9 mm 

rainfall, 46.58 mm runoff is occurred in basin. This stream flow is 36.64 mm of runoff, and 9.93 mm of main stream is realized. Basin runoff 

coefficient was 5.80 maximum instantaneous peak flow recorded in the basin over a period of research 19300.00 L/s. 

Key Words: Basin, Stream flow, Tarsus, Topçu Creek 

GİRİŞ 

Yerküremizde yaşamlarını sürdüren canlıların en önemli gereksinimlerinden birisi sudur. Özellikle insan 

hayatı; hayvansal ve bitkisel gıda üretiminin arttırılması, enerji üretimi, canlılığın devamı, endüstriyel ihtiyaçları 

karşılanması gibi sıralanabilecek pek çok konuda suya bağımlıdır. 76 milyonu aşan nüfusumuzun bugün ve 

gelecekteki su talebinin karşılanabilmesi için kaynaklarımızın son derece dikkatli kullanılması gerekmektedir. 

Yurdumuzda su kaynaklarının çok olmasına rağmen, yağış ve akım rejimleri oldukça düzensizdir. Üstelik 

uzun yıllar kötü kullanım nedeniyle toprak-su-bitki arasındaki denge çok bozulmuş, neticede su erozyonu yaygın ve 

şiddetli bir hal almıştır. Yağış rejiminin düzensizliği nedeniyle kurak mevsimlerde birçok bölgemizde susuzluk 

çekilirken, yağışlı mevsimlerde meydana gelen büyük miktarlarda can, mal ve ürün kaybına neden olmakta, 

topraklarımızın en verimli kısmını denizlere taşımaktadır. Yağışlı periyottaki akışa geçen suyun, ihtiyaç duyulan kurak 

periyotlara kadar su depolama yapılarında tutulması gerekmektedir. Bunun yanında erozyon ve taşkın kontrolünün 

yağmur damlasının toprağa ulaştığı yukarı havzalarda başlatılması şarttır. Bugüne kadar bu konudaki yatırımların 

büyük miktarları akarsuların mansabında olmuştur. 

Su temini, havza ıslahı, taşkın ve sediment önlemi gibi konularda planlanacak yapıların projelenmesi için, 

havzaların su verimi, azami taşkın debisi ve taşkın tekerrürleri gibi birçok hidrolojik bilgi gerektirir. Maliyetleri oldukça 

yüksek olan bu yapıların faydalılık ömürlerinin uzunluğu bu bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Halen bu tahminler için 

Amerika Toprak Muhafaza Servisi'nin geliştirdiği hidrograf metodu ve çeşitli ampirik formüller kullanılmaktadır. Çeşitli 

formül ve eğri numaralarının geçerliliği Türkiye koşulları için araştırmalar ile kanıtlanmamıştır. Bu yüzden bu güne 

kadar yapılmış çalışmaların birçoğunda ya planlanan fayda sağlanamamış veya ömürleri kısa olmuştur. 

DSİ ve EİE Genel Müdürlüklerinin yaptıkları akım rasatları daha ziyade büyük ve orta büyüklükteki havzaları 

kapsamaktadır. Türkiye'de binlerce küçük su toplama havzası bulunmaktadır. Bu havzalarda su depolama tesisleri 

yapılmaktadır. Bu tesislerin yapımı için; su depolama havzasının kendisinde veya benzerinde yapılacak araştırmalar 

sonucu bulunan hidrolojik bilgiler gerekmektedir. 

                                                           
 

1 Toprak ve Su Kaynakları Tarsus Araştırma Enstitüsü, MERSİN  
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Temsili havzalar üzerinde yürütülen hidrolojik araştırmalar genellikle, sulama, drenaj, gölet yapımı, 

sedimantasyon, toprak ve su muhafazası gibi konularda uygulayıcı kuruluşların ihtiyacı olan hidrolojik bilgileri 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada; genellikle gölet yapan uygulayıcı ve yatırımcı kuruluşların göletlerin dolu savaklarının 

projelendirilmesinde kullandıkları parametrelerden akımların ve anlık pik debilerin frekans analizleri ve değişik süreli 

beklenen olası miktarları,  temsili bir havza olan Topçu Deresi Havzası için belirlenmiştir. Frekans analizi elde mevcut 

rasatlardan çeşitli tekerrür sürelerine ait değerlerin çıkartılması için uygulanan metotlardır (Kasap, 1986). 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal  

Topçu Deresi Havzasının yöneyi kuzeydoğudan, güneybatıya doğru olup, Tarsus Yenice bucağı Muratlı köy 

yolu üzerindedir. Havza içerisinde Topçu köyü bulunmakta olup, komşu köy ise Muratlı'dır. 

Seyhan büyük su havzasında yer alan araştırma havzası Berdan Nehri Havzasında yer almaktadır. Topçu 

Deresi Koca Dere’ye, Koca Dere Küsun Deresi’ne, o da  Berdan Nehrine Dökülmektedir. 

Akarsular mertebeleme sistemine göre Topçu Deresi 4, Koca Dere 5, Küsun Deresi 6 ve Berdan Nehri de 7 

numarayı almaktadır. 

Havza çıkış yerinin deniz seviyesine yüksekliği 65 m'dir. Enlemi 37o01'00'' ve boylamı ise 35o01'00'' E'dir.  

Havzada meydana gelen akımları ölçmek için topçu deresi üzerinde havza çıkışına (65 m kotuna ) bir beton 

savak inşa edilmiştir. Dere yatağının, savak yaklaşım kanalına 30 m'lik mesafede ve %1'i geçmeyen meyile sahip 

noktasına savak yerleştirilmiştir. Savak, Zirai Hidroloji Araştırma El Kitabındaki esaslarına uyularak, tip projeye göre 

1/5 Şevli beton üçgen savak şeklinde inşa edilmiştir (Horton, 1968). 

Savaktan geçen suyun miktarını zamansal olarak ölçebilmek için, menbaya bakışta savağın sağ yanına ve 

dere yatağı banketi üzerine daimi dönüşken mekanizmalı yazıcı su seviye aleti (Limnigraf) yerleştirilmiştir. Savak 

geçiti (notch) aletin sıfırı olarak kabul edilmiş ve bu seviye bir röpere bağlanmıştır. Limnigrafın kapasitesi 12/5 

oranında olup, savaktaki gerçek su seviyesi, limnigrafla okunan seviyenin 12/5=2.4 katıdır  (Soykan ve Önal., 1977). 

Yöntem 

Seviye okumasından debiye geçebilmek için, savak kretinden 3 m menbada savağın enine kesiti 

çıkarılmıştır. Kesitin ilk dilimi 15 cm yükseklikte, bundan sonraki dilimler 30'ar cm yüksekliklerde olmak üzere enine 

kesitler alınmış ve alanları bulunmuştur (Horton, 1968). 

Bu alanların karşılığı olan debiler 224 nolu ana projede kalibre edilmiş değerlerden çıkartılmıştır. Daha sonra 

su yükseklikleri ve bunlara tekabül eden debiler logaritmik kağıda işaretlenerek savak anahtar eğrisi çizilmiştir.  

Limnigraf diyagramlarından zamana karşı okunan su yükseklikleri anahtar eğrisi yardımıyla debi değerlerine 

çevrildikten sonra zamana karşı debilerle akım hidrografı çıkarılmış ve analiz edilerek bileşenlerine ayrılmıştır. 

Hidrograf ve histogram birlikte incelenerek hidrografın zaman parametreleri bulunmuştur. Yağışın alanda ve 

zamanda dağılımı ile havza özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteren gecikme zamanı (tL) histogramda etkili 

yağışın ağırlık merkezi ile hidrografın piki  (Tepe noktası) arasındaki zaman olarak alınmıştır. Hidrografın yükselmeye 

başladığı nokta ile pik arasındaki süre pike erme zamanı (tp) ; hidrografın yükselmeye başladığı zamanla yüzey akımın 

bittiği nokta arasındaki süre de hidrografın Taban süresi (tb) olarak alınmıştır (Usul ve Şorman., 1981). 

Hidrografları kısımlarına ayırırken Barnes Metodu kullanılmıştır. Hidrograflar yarı logaritmik kâğıda çizilip, 

sonraki yeraltı suyu çekilme kısmı pik değerinin altına kadar uzatılmış ve bu nokta hidrografın başladığı nokta ile 

birleştirilmiştir. Böylece taban akımı toplam hidrograftan çıkartılarak yüzey akım+yüzey altı akım elde edilmiştir. 

Geriye kalan kısım tekrar yarı logaritmik kâğıda çizilmiş, alçalma eğrisi sonuna doğru kırılma varsa yüzey altı akımı da 

aynı şekilde ayrılarak yüzey akım elde edilmiştir. 

Birim hidrografı elde etmek için etkili yağışı havzada ve zaman içinde mümkün olduğu kadar düzgün 

dağılımlı olan yağışlar seçilmiştir. Yüzey akım diğer kısımlarından ayrılarak yüzey akım hacmi ve derinliği 

hesaplanmıştır. Yüzey akım ordinatları akım derinliğine bölünüp (o) etkili yağış süresindeki birim hidrograf ordinatları 

bulunmuştur. 
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BULGULAR 

Topçu deresi havzasında akım ölçümlerine 1985 su yılında başlanmıştır. 25 yıl süresince havzada meydana 

gelen yıllık toplam akım miktarı 0.1 mm ile 184.9  mm arasında değişirken anlık maksimum pik debiler ise 6.02 mm 

ile 19300.00 L/s arasında değişmiştir. Havzanın 25 yıllık ortalama yıllık akım miktarı 46.58 mm olarak hesaplanmıştır. 

Bu akımın 36.64 mm'si yüzey akış, 9.93 mm'si ise ana akım olmuştur. 

Yıllık toplam akımların ve anlık maksimum pik debilerin frekans analizleri için akımların dağılıma uygunluk 

testleri yapılmış, Kolmogorov-Simirnov testi sonuçlarına göre yıllık toplam akımların Pearson Tip 3 (Gamma Tip 3) 

dağılım fonksiyonuna, anlık maksimum pik debilerin ise Log-Normal 3 dağılım fonksiyonuna uydukları görülmüştür. 

25 yıllık toplam akım miktarları ve frekans analizi Çizelge 1'de, havzanın yıllık toplam akımlarının değişik süreli 

beklenen olası miktarları Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Topçu deresi havzası 1985-2009 su yılları yıllık toplam akımların frekans analizi 

Yıllar Yıllık 

Toplam 

Akım  (mm) 

Büyüklük 

Sırası 

Sıra 

sayısı (m) 

Olma Olasılığı, 

Polma=(m/(n+1))*100 

Olmama Olasılığı, 

Polmama=100-Polma 

Tekerrür, Tr=100/(100-

Polmama) 1985 36.6 184.9 1 3.85 96.15 26.0 

1986 36.0 157.9 2 7.69 92.31 13.0 

1987 61.9 123.0 3 11.54 88.46 8.7 

1988 184.9 69.1 4 15.38 84.62 6.5 

1989 46.8 67.6 5 19.23 80.77 5.2 

1990 38.7 64.2 6 23.08 76.92 4.3 

1991 25.8 61,9 7 26.92 73.08 3.7 

1992 67.6 46.8 8 30.77 69.23 3.3 

1993 39.5 39.5 9 34.62 65.38 2.9 

1994 32.6 38.7 10 38.46 61.54 2.6 

1995 69.1 36.6 11 42.31 57.69 2.4 

1996 123.0 36.0 12 46.15 53.85 2.2 

1997 64.2 33.4 13 50.00 50.00 2.0 

1998 28.1 32.6 14 53.85 46.15 1.9 

1999 33.4 29.5 15 57.69 42.31 1.7 

2000 29.5 28.1 16 61.54 38.46 1.6 

2001 0.5 27.4 17 65.38 34.62 1.5 

2002 157.9 25.8 18 69.23 30.77 1.4 

2003 1.2 22.3 19 73.08 26.92 1.4 

2004 27.4 15.6 20 76.92 23.08 1.3 

2005 0.1 14.9 21 80.77 19.23 1.2 

2006 6.9 6.9 22 84.62 15.38 1.2 

2007 14.9 1.2 23 88.46 11.54 1.1 

2008 22.3 0.5 24 92.31 7.69 1.1 

2009 15.6 0.1 25 96.15 3.85 1.0 

25 yıl içerisinde en yüksek yıllık akım olan 184.92 mm’lik akıma eşit ve daha yüksek akımın gelme olasılığı 

%3.85 ve tekerrürü 26’dir. Bu değerlerle yapılan uygunluk testinde akım miktarlarının Pearson Tip-3 dağılımına 

uyduğu görülmüştür (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Topçu deresi havzası 1985-2009 su yılları yıllık toplam akımların değişik süreli beklenen olası miktarları 

Tekerrür 2 Yıl 5 Yıl 10 Yıl 25 Yıl 50 Yıl 100 Yıl 200 Yıl 500 Yıl Dağılım 

Yıllık Toplam 

Akım (mm) 
33.29 76.05 107.46 148.40 179.10 209.65 240.07 270.50 P3 

 

Topçu deresi havzasında 25 yıllık dönemde kaydedilen anlık maksimum debi miktarlarının frekans analizi 

Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3 Topçu deresi havzası 1985-2009 su yılları anlık maksimum  debilerin frekans analizi 

Yıllar 

Anlık 

Maksimum 

Debi   (L/s)) 

Büyüklük 

Sırası 

Sıra sayısı 

(m) 

Olma Olasılığı, 

Polma=(m/(n+1))*100 

Olmama Olasılığı, 

Polmama=100-Polma 

Tekerrür, 

Tr=100/(100-Polmama) 

1985 2740.00 19300.00 1 3.85 96.15 26.0 

1986 15500.00 15500.00 2 7.69 92.31 13.0 

1987 1219.50 10540.00 3 11.54 88.46 8.7 

1988 19300.00 9300.00 4 15.38 84.62 6.5 

1989 944.40 8500.00 5 19.23 80.77 5.2 

1990 8500.00 7300.00 6 23.08 76.92 4.3 

1991 9300.00 6909.09 7 26.92 73.08 3.7 

1992 5050.00 6000.00 8 30.77 69.23 3.3 

1993 2830.00 5450.00 9 34.62 65.38 2.9 

1994 5450.00 5050.00 10 38.46 61.54 2.6 

1995 4467.00 4525.00 11 42.31 57.69 2.4 

1996 7300.00 4467.00 12 46.15 53.85 2.2 

1997 10540.00 3800.00 13 50.00 50.00 2.0 

1998 1761.43 3650.00 14 53.85 46.15 1.9 

1999 2904.29 3220.00 15 57.69 42.31 1.7 

2000 2279.29 2904.29 16 61.54 38.46 1.6 

2001 6.02 2830.00 17 65.38 34.62 1.5 

2002 6000.00 2740.00 18 69.23 30.77 1.4 

2003 261.09 2279.29 19 73.08 26.92 1.4 

2004 3220.00 1761.43 20 76.92 23.08 1.3 

2005 43.80 1219.50 21 80.77 19.23 1.2 

2006 4525.00 944.40 22 84.62 15.38 1.2 

2007 3650.00 261.09 23 88.46 11.54 1.1 

2008 6909.09 43.80 24 92.31 7.69 1.1 

2009 3800.00 6.02 25 96.15 3.85 1.0 

Havzada 25 yıl içerisinde en yüksek anlık maksimum debi olan 19300.00 L/s’lik debiye eşit ve daha yüksek 

debinin gelme olasılığı %3.85 ve tekerrürü 26’dır. Bu değerlerle yapılan uygunluk testinde akım miktarlarının Log-

Normal 3 dağılımına uyduğu görülmüştür (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Topçu deresi havzası 1985-2004 su yılları maksimum pik debilerin değişik süreli beklenen olası miktarları 

Tekerrür 2 Yıl 5 Yıl 10 Yıl 25 Yıl 50 Yıl 100 Yıl 200 Yıl 500 Yıl Dağılım 

Anlık 

Maksimum 

Debi (L/s) 

4203.33 8329.85 11178.91 14893.99 17730.26 20629.10 23593.97 27632.23 LN3 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Topçu deresi havzasında 25 yıl boyunca yürütülen araştırma sonucuna göre havzaya yıllık ortalama olarak 

düşen 631.9 mm’lik yağışa karşılık meydana gelen yıllık ortalama akım miktarı 46.58 mm olarak hesaplanmıştır. Bu 

akımın havza ortalama su verimi değeri ise 78720.2 m3/yıl’dır. Kuru dere özelliği görülen havzada 1988 yılında 184.9 

mm ile en fazla, 2005 yılında ise 0.1 mm ile en az yıllık toplam akım meydana gelmiştir. 

Havzanın yıllık toplam akımları için frekans analizleri yapılmış, buna göre en yüksek yıllık havza toplam 

akımı olan 184.9 mm'ye eşit ve daha büyük akımın meydana gelme olasılığı %3.85'dir. Yıllık toplam akımlarının 

Pearson Tip 3 (Gamma Tip 3) dağılım fonksiyonuna uyduğu görülmüştür. Havzada meydana gelebilecek yıllık toplam 

akım miktarları; 

 

2 Yıl tekrarlamalı akım   33.29 mm  

5 "        "                "   76.05 mm  

10 "        "                " 107.46 mm  

25 "        "                " 148.40 mm  

50 "        "                " 179.10 mm  

100 "        "                " 209.65 mm  

200 "        "                " 240.07 mm  

500 "        "                " 270.50 mm olarak hesaplanmıştır. 
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Topçu deresi havzasında 25 yıllık dönemde kaydedilen anlık maksimum debi miktarlarının frekans analizi 

yapılmış, meydana gelen en yüksek anlık maksimum pik debi olan 19300.00 L/s’lik debini gelme ihtimali %3.85 ve 

tekerrürü ise 26 yıl olmuştur. anlık maksimum debi miktarlarının Log-Normal 3 dağılımına uyduğu görülmüştür. 

Havzada meydana gelebilecek anlık maksimum debi miktarları; 

2 Yıl tekrarlamalı anlık maksimum debi 4203.33 L/s  

5   "        "                "   8329.85 L/s  

10   "        "                " 11178.91L/s  

25   "        "                " 14893.99 L/s  

50   "        "                " 17730.26 L/s  

100   "        "                " 20629.10 L/s  

200   "        "                " 23593.97 L/s  

500   "        "                " 27632.23 L/s olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda temsili bir havza olan Topçu deresi havzasından elde edilen akım frekanslarına ait 

değerler araştırma havzasına benzer ve yeterli akım rasadı bulunmayan havzalarda akıma ait birçok verinin elde 

edilmesinde kullanılabilir.  
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İKLİMSEL SÜRECİN TANIMLANMASINDA AĞAÇ YAŞ HALKALARI VE STABİL İZOTOP 

ORANLARINDAN YARARLANMA OLANAKLARI 

Merve DEVECİLER1  Gözen YÜCEERİM1 

ÖZET 

İklim, bir yerin meteorolojik parametrelerinin uzun yıllar içinde gözlemlenmesi ile karakterize edilir ve o yerin toprak, su varlığı ve tüm 

ekosistemlerini şekillendirir. İklim değişikliği ise küresel iklim parametrelerinde daha uzun zaman ölçeklerinde gözlemlenen farklılık ve eğilimler 

olarak nitelendirilir. İklimsel süreç ve uzun zaman periyodunda gösterdiği değişimlerin tanımlanmasında birçok göstergeden elde edilen veriler 

kullanılmaktadır. Verilerin öncelikle doğruluk payı açısından güvenilirliği önemlidir, bunun yanında iklim karakterlerine dair veriler zamansal olarak 

ne kadar uzun periyodu kapsarsa, bölgenin iklim karakterlerini o derece doğru temsil edecektir. Bunun için yakın dönemde tutulan kayıtların 

yanında gerek küçük gerekse büyük ölçekte, geçmiş dönemlere ait iklimsel kayıtların araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmalarda, buzullar, 

polenler, çeşitli fosiller ve ağaç halkaları gibi paleoklimatik veri kaynaklarından yararlanılmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen verilerle 

oluşturulan modellerde numune konsantrasyonlarındaki birim değişimlere karşılık gelen iklimsel sapmalar tahmin edilebilmektedir (±0,33    
   

      
  ). Bu çalışmada iklimsel süreçlerin karakterize edilmesinde kullanılan yöntemlerden olan ağaç yaş halkaları ile aynı kaynaktan elde edilen 

stabil izotop oranlarının analizi ve yararlanılma olanaklarından bahsedilecektir. 

Anahtar kelimeler: İklim, iklim değişimi, ağaç yaş halkaları, stabil izotoplar. 

ABSTRACT 

The climate is characterized with monitoring of meteorological parameters which have that place for long years and it shapes the soil, 

water presence and all ecosystem components of that place. And the climate change is considered that some differences and trends of the 

global climate parameters for longer time series. The data are used to obtain at many different indicators at the climatic process and identification 

of its changes that have very long time period. Primarily reliability of the data is important in terms of the share of accuracy, in addition that how 

long the climatic characters are involved with period that will represent highly accurate the climatic characters of that region. Therefore, the 

climatic records should be investigated that including the near period as well as the past period climatic records. The paleoclimatic data sources 

are used to in this studies such as glaciers, pollen, some fossils and tree rings. The climatic deviations that corresponding at a unit in the sample 

concentrations can be estimated at the models that generated with the data which is obtained from these sources  (±0,33    
         

  ). In 

this study it will be talked about the utilization opportunities of tree age ring as one of the techniques used for characterization of the climatic 

process and the stable isotope ratio analysis derives from the same source. 

Key words: climate, climate change, tree rings, stable isotopes. 

GİRİŞ 

Günümüzde ekolojik denge üzerine olduğu kadar iklim elemanlarına da insanoğlunun etkisi yadsınamaz 

şekilde görülmektedir (Dawson ve Siegwolf, 2007). Son yıllarda iklim elemanlarındaki belirgin sapmaların yanında 

uzun yıllık zaman periyotları da incelendiğinde, iklim parametrelerindeki farklılığın boyutları daha belirgin olarak 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü iklimde ve iklim koşullarına bağlı olarak hidrosfer, biyosfer ve yeryüzünde işleyen 

süreçlerde oluşan değişmeler doğal çevrede biyolojik, fiziksel ya da kimyasal değişmeler şeklinde izlerini 

bırakmaktadır. 

Düzenli meteorolojik kayıtların son birkaç yüzyıl gibi dünya tarihinin çok kısa bir dönemini kapsadığı ve 

büyük ölçüde antropojenik etkiler altında kaldığı göz önüne alındığında, geçmişteki iklim değişmeleri ile ilgili yer 

kürede mevcut kayıtları analiz etmek ve yorumlamak giderek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda elde edilen veriler 

yardımıyla oluşturulan iklim modelleri, geleceği görebilmemize yardım etmektedir (Erlat, 2012). 

1900’lü yıllarda yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin büyük bölümünde, yıllık ve mevsimlik ortalama 

yüzey hava sıcaklıklarında, özellikle yaz mevsiminde, genel bir azalma (soğuma) eğilimi egemen olmuştur. Öte 

yandan, Türkiye’nin büyük bir bölümünde, mevsimlik minimum sıcaklık dizilerinde genel bir artma (ısınma) eğilimi ve 

maksimum sıcaklık dizilerinde -ilkbahar dışında- genel bir azalma eğiliminin belirgin olduğu bulunmuştur (Türkeş ve 

Ark., 1996). Son yıllarda yapılan yeni çalışmaların sonuçlarında ise bu durumun değiştiği görülmektedir. Özellikle 

ilkbahar ve yaz mevsimi minimum hava sıcaklıklarında Türkiye’nin büyük bölümünde istatistiksel ve klimatolojik 

açıdan önemli bir ısınma eğiliminin bulunduğu ve ortalama hava sıcaklıklarında sonbahar mevsimi dışında bir ısınma 

eğiliminin başladığı belirlenmiştir. Türkiye’de çok sayıda istasyonunun gece hava sıcaklıklarında gözlenen anlamlı ve 

çok hızlı ısınma eğilimlerinin, insan kaynaklı etkilerin de rol aldığı iklim değişikliğinin hava sıcaklıkları üzerindeki uzun 

dönemli ve küresel etkileri ile ilgili olduğu düşünülmektedir (Türkeş ve Ark., 2002). Türkiye’de günlük sıcaklık genişliği 

                                                           
 

1, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi /İZMİR,  
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oranlarındaki eğilimler ve değişikliklerle ilgili bir diğer çalışmanın sonuçlarında (Türkeş ve Sümer, 2004), maksimum 

ve minimum sıcaklıklardaki asimetrik ya da simetrik ama farklı büyüklükteki değişikliklerin, günlük sıcaklık 

genişliklerinde belirgin bir azalma ile sonuçlandığı ve bunun da iklim değişikliği ve değişebilirliğinin önemli bir 

göstergesi olduğunu belirtmişlerdir (Dalfes ve Ark.,2006). 

Özellikle son elli yıldır süregelen araştırmalarda; atmosferik gazlar, çeşitli hayvan ve bitki dokuları, toprak 

organik materyallerindeki tortullar ve bunların çeşitli kimyasal bileşenleri, birçok karbonatlı bileşikler (fosiller), bunun 

yanında hidrosfere ait numunelerde yapılan analizlerde özellikle bazı elementlerin stabil izotop oranlarındaki 

değişimler araştırmacılara geçmiş yılların ortam şartları hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Araştırmalarda 

özellikle tercih edilen bu elementler; Hidrojen (H), Karbon (C), Azot (N), Oksijen (O), Kükürt (S) ve Stronsiyum (Sr)’dir 

(Dawson ve Siegwolf, 2007). 

Ağaç yaş halkalarından yararlanılarak yapılan çalışmalar ise genellikle, geçmiş yıllardaki kuraklıkların ve 

geçmişten günümüze iklimdeki yıllık veya dönemlik değişimlerin saptanmasına yönelmiştir. Lebourgeois (2000), 

Fransa’da yaptığı çalışmada son 80 yıllık dönemdeki aylık ortalama ve maksimum sıcaklık değerlerinin genellikle 

değişmediği, buna karşın aylık minimum sıcaklıklarda giderek bir artış olduğunu belirtmiştir. Uzun dönemdeki 

çalışmalarda ise Eronen ve Ark., (2001) tarafından, ağaç yaş halkaları kullanılarak Finlandiya’nın holosen dönemindeki 

iklim değişimleri önemli ölçüde saptanabilmiştir. 

Ülkemizde ise ağaç yaş halkalarına dayalı ilk çalışma Gassner ve Christiansen-Weniger (1948) tarafından 

yapılmış ve Anadolu çamlarındaki yıllık halka gelişimine dayanarak, kurak ve yağışlı yıllar belirlenmiştir. Bu araştırma 

1948 yılında Kerim Ömer Çağlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dendroklimatolojik çalışmalarla ülkemizin son 900 

yıllık yağış ve kuraklık tarihi ortaya çıkarılmıştır (Touchan et al., 2007). 

Stabil izotop analizlerinin ise ilk uygulama alanları; kimya ve jeokimya alanları olmuştur (Faure, 1986). Daha 

sonra biyokimya ve ekoloji alanlarında kullanımına başlanmış, özellikle son 20 yıllık dönemde de kara ve su 

ekosistemleri ile atmosferik sistemlerde birçok yeni fikir geliştirilmesine böylece birçok sorunun cevaplanmasına 

katkı sağlayan bir metodoloji haline gelmiştir. Metabolik reaksiyonlarda, atmosfer ve toprağa dair fiziksel ve kimyasal 

reaksiyonlardaki bileşenleri bağlayan stabil izotop verileri 1930’larda John Hayes ve sonrasında Alfred Nier, Harold 

Urey gibi araştırmacıların geliştirdiği yöntemlerin devamında daha birçok disiplindeki hipotez çalışmalarına veri 

sağlamıştır (Sharp,2007).  

Akkemik ve Demir (2003), ülkemizin değişik yörelerinden aldıkları artım kalemlerinin yıllık halka ölçümlerini 

yaparak ve bazı duraylı izotop oranlarını analiz ederek bitki gelişimi ve iklim arasındaki ilişkileri ortaya koymuşlardır. 

Mutlu ve Ark.(2010), farklı bölgelerin farklı yükseltilerine göre yaptıkları örneklemede, herhangi bir kültürel 

işlem uygulanmamış Karaçam ağaçlarından elde ettikleri artım kalemi örneklerini, öncelikle yıllık halkaların ölçüm 

analizine tabi tutmuşlar, daha sonra 5’er yıllık bölümlere ayırarak selüloz saflaştırmasına tabi tutmuşlardır. Selüloz 

saflaştırmasının ardından    
   ve    

   izotop oranları belirlenmek için örnekler analiz edilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, karbon izotop oranlarından bulunan    
   değerleri t-Testi değerlendirmelerinde istatistiki olarak 

oldukça anlamlı sonuçlar vermiştir. Konumsal olarak, karbon izotoplarının, oksijene kıyasla daha az etkilendiğini 

ancak sera etkisinin bir sebebi olan     salınımının, diğer iklimsel parametreleri gölgeleyebildiğini tespit etmişlerdir. 

Toprak ve su kaynakları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahip olan iklim faktörlerinde son yıllardaki 

belirgin sapma ve dalgalanmaların doğru tahminlenebilmesi için çok uzun zaman periyotlarındaki trendlerin 

incelenmesine ihtiyaç vardır. Bunun için günümüz iklim kayıtları yeterli olmayacağından ağaç yaş halkaları ve bunun 

gibi paleoklimatik kayıtlardan da yararlanılarak geçmiş yıllara dair uzun yıllık iklim kronolojilerinin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; uzun yıllık iklimsel kronolojilerin oluşturulmasında kullanılan ağaç yaş halkaları 

ve stabil izotop oranı yöntemleri hakkında bilgi vererek bu çalışmaların ülkemizdeki gerekliliğini vurgulamaktır. 

Ülkemiz çok çeşitli iklim karakterlerini birlikte barındıran bir coğrafyaya sahiptir. Bu yüzden bölgesel olarak iklim 

kronolojilerinin elde edilmesi, gelecekte iklimsel süreçlerde meydana gelmesi olası değişim ve dalgalanmalar 

hakkında bize rehber olma özelliği taşıyacak, bunun yanında birçok iklimsel çalışmaya kaynak oluşturacaktır. 
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MATERYAL VE METHOD 

İklimsel Sürecin Tanımlanmasında Kullanılan Veriler 

Günümüzde meteorolojik ölçümler en önemli iklim verileridir. Ancak bu kayıtlar en fazla son 1800’lü yıllara 

kadar gidebilmekte ve noktasal veri sağlayabilmektedir. Diğer tarihi kayıtlardan ise insanlık tarihinin gördüğü bazı 

doğal felaketlerle ilgili bazı bilgiler elde edilebilir. Geçmiş dönemlere ait diğer iklim kaydı sağlayan doğal 

materyallerin özelliği, herhangi bir bozunuma uğramaksızın çok uzun zaman periyodunda, maruz kaldıkları ortam 

şartlarında meydana gelen değişimleri katmanlar halinde bünyelerinde barındırmalarıdır.   

 

İklim Kayıtlarının Oluşturulması 

Geçmiş Dönemlerin İklim Kayıtları Güncel İklim Verileri 

 Tarihi kayıtlar  Meteorolojik veriler 

 Paleoklimatik kayıtlar 

 

 Fenolojik gözlemler 

Organik materyaller                      İnorganik materyaller 

 Mercanlar 

 Polenler 

 Bitki makrofosilleri 

 Ağaç yaş halkaları 

 Varvlar 

 Yaşlı buzul katmanları 

 Okyanus tortulları 

 Lösler 

 Mağara çökelleri 

Şekil 1. İklim kayıtlarının oluşturulduğu kaynaklar. 

Şekil 1.’de geçmişten günümüze iklim verilerini sağlamakta kullandığımız kaynaklar verilmektedir. 

Günümüzde araştırmacılar geçmiş dönemlere ait iklim kayıtlarını incelemede yukarıda verilen organik ve inorganik 

maddelerden yararlanmaktadırlar. Zira bu materyallerden bazıları (buzullar ve tortullar vs.) binlerce yıl öncesinin iklim 

özelliklerine dair veri sağlayabilmektedirler. Örneğin 1970’li yıllarda Antarktika kıtası Vostok istasyonunda başlatılan 

çalışmada Vostok Gölü üzerinde yer alan buzul kitlesi 3310 m’ye kadar sondajlanarak 414 bin yıl öncesinin iklim 

kayıtlarına ulaşılmıştır (Erlat,2012). 

Yine 1995 yılında Cuffey ve arkadaşları, Grönland’dan buzul örnekleri üzerinde oluşturdukları model ile 

buzul çağlarında    
   oranında 0,33’lük artışın, hava sıcaklıklarında 1 ºC’lik yükselmeye karşılık geldiğini 

bulmuşlardır (Cuffey et al.,1995). 

İklimsel Sürecin Tanımlanmasında Ağaç Yaş Halkalarının Kullanımı  

Ağaçlarda gövdenin gelişimini sağlayan hücrelerden oluşan tabaka, her yıl vejetasyon döneminde yeni 

hücreler üreterek ağacın çapının genişlemesini sağlar. Bu sürecin her yıl tekrarlanmasıyla ağaç gövdesinde yıllık yaş 

halkaları oluşur. Ekolojik araştırmalarda ağaç yaş halkalarından yararlanılarak iklimsel verilerin eldesi, söz konusu 

zaman periyodundaki çevresel şartların tanımlanmasına ek olarak ağacın bu şartlara verdiği tepkiler hakkında da fikir 

vereceğinden tercih sebebidir. Kronolojiler oluşturulurken öncelikle yaşayan en yaşlı ağacın yıllık halkaları esas alınır. 

Elbette ağaç numunelerinin çok uzun yıllık zaman periyotlarını yansıtması söz konusu değildir. Bu kayıtlar ağaç 

yaşına bağlı olarak en fazla 1000-3000 yıl arası olabilmektedir. Mamut ağacı (Sequoiadendron giganteum) ve 

Pategonya servisi gibi bazı ağaçların 3000 yaşını geçen örnekleri mevcuttur. Arkeolojik kazılardan çıkarılan ağaç 

gövdeleri ile oluşturulan kronolojilerde daha eski tarihlere ait veri eldesi sağlanabilmektedir (Şekil 2). Büyüme 

halkalarının yıllık olarak oluşmaları ve kesintisiz olmaları paleoklimatik çalışmalarda değerini arttırmaktadır. 

Dendroklimatolojik çalışmalarda örnek alınan bölgenin coğrafi özelliklerine göre farklı klimatik bilgilere ulaşılır. 

Örneğin Türkiye’de yapılan çalışmalar orman ağaçlarında yıllık halkaların önemli bir kısmının nisan-mayıs döneminde 

oluştuğunu, nisan-ağustos döneminde gelen yağışlarla yıllık halka gelişimi arasında yüksek bir doğrusal ilişki 

olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 2. Ağaç yaş halkalarında yıllık kronolojilerin okunması ve eşleştirilmesi. 

Örneklerin Alınması ve Analizi 

Dendroklimatolojik analizlerin yapılacağı ağaç dokularının örneklenmesi, genellikle artım burgusu denilen 

aparat ile artım kalemleri şeklinde, örnek ağaçlardan tekerrür ve paraleller halinde alınır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Ağaç yaş halkalarının örneklenmesi. 

Alınan örnekler, ağaç yaş halkalarının analizine tabi tutulur. Bu okuma için artım kalemi örnekleri çeşitli 

hazırlıklardan geçtikten sonra uygun ölçüm sistemi ile analiz edilir. Bu sistemler, ağaç yaş halkalarını yaklaşık 1/1000 

mm hassasiyete kadar okuyup kaydedebilir,  diğer örnek okumaları ile eşleştirmelerini yaparak ölçüm sonuçlarını 

gerekli istatistiki analize tabi tutarak analizi tamamlar (Şekil 4). Sonrasında bu örneklerden dendrokronolojik 

grafiklerin elde edilmesine geçilir.  Bu işlem mutlak halka genişliklerinin bir grafikle gösterilmesi ve yıllık halka 

serilerinin standart hale dönüştürülmesi yöntemi ile yapılır (Schweingruber, 1988). Ölçümler sonunda elde edilen 

yıllık halka değerleri y ekseninde, bu değerlere karşılık gelen yıllar ise x ekseninde olacak şekilde mutlak halka 

genişliklerine ait grafikler elde edilmiş olur. 
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Şekil 4. Ağaç yaş halkalarının okunması ve uygun istatistik programında eşleştirilerek grafiklendirilmesi 

(http://www.ictinternational.com.au/rinntech.htm). 

İklimsel Sürecin Tanımlanmasında Stabil İzotop Oranlarının Kullanımı 

Şekil 1.’de geçmişten günümüze iklim verilerini sağlamakta kullandığımız kaynaklar verilmektedir. Bu 

kaynaklar gözleme dayalı çeşitli analiz yöntemleri ile değerlendirilmelerinin yanında yapısal özelliklerinin de 

incelenmesi ile daha detaylı ve sağlıklı veri eldesi sağlayabilmektedirler. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri 

maddelerin stabil izotop oranlarının analiz edilmesidir. 

Ekolojide sıklıkla karşılaşılan, elementlerin en azından iki izotopu bulunur (Çizelge 1). Bu izotoplar ekolojik döngüleri 

boyunca taşınıma uğrar, çevresel şartlara bağlı olarak farklı yoğunluk ve oranlarla yer alır, uzun yıllar içinde 

depolandıkları katmanlar içerisinde o zaman periyodunun çevresel şartlarını yansıtan özellikleri barındırmış olurlar. 

Çevre şartlarından etkilenmelerle izotoplar arası meydana gelen reaksiyonlara ‘’Fraksinasyon’’ yada ayrışma adı 

verilmektedir. Bu kimyasal bir tepkime şeklinde yada difüzyon süresince oluşan bir konsantrasyon gradyanı şeklinde 

meydana gelir. Sonunda madde içerisinde ağır izotopların tabakalar şeklinde farklı izotop konsantrasyonlarının 

bulunduğu yapılar meydana gelecektir. Bu yapıların oluşum süreçleri de meydana geliş hareketlerine göre; tek yönlü, 

kinetik ve tersinir (denge) fraksinasyonu adını alır. Biyolojik izotop fraksinasyonlarında kinetik fraksinasyonlar genel 

olarak enzim-madde ilişkisi içinde fotosentez süreci içinde meydana gelen fraksinasyonlardır.  

Çizelge 1. Bazı elementlerin karasal kaynaklarda bulunan izotop formları ve ölçümleri sırasında kullanılan standart maddeleri 

Element İzotop 
Birbirlerine Göre 

Miktarları (%) 
Ölçüm Oranları Standart Maddeleri 

Hidrojen 
  

  

  
   ( )  

99,984 

0,015 
  

  /   
  (D/H)        

Karbon 
  

   

  
   

98,982 

1,108 
  

   /   
        

Azot 
  

   

  
   

99,630 

0,366 
  

   /   
           

Oksijen 

  
   

  
   

  
   

99,763 

0,037 

0,119 

  
   /   

   

  
   /   

   

VSMOW,      

VSMOW 

1.  : Vienna Standart Okyanus Suyu değeridir. Uluslararası Atomik Enerji Kurumu (IAEA) tarafından kabul 

edilmiştir. 

2.  : 2 değerlikli Hidrojen izotopu genellikle Döteryum olarak belirtilir. 

3.  : Viyana Eşdeğer Karbon Standardı. IAEA’nın kabul ettiği orijinal Karbon izotop standardıdır. PeeDee fosil 

yapısının değeri sabit alınmıştır. 

4.  : Atmosferin ortalama azot konsantrasyonu %78’lik miktar sabit varsayılarak geliştirilmiş standarttır. 

5.  : VSMOW yerine kullanılabilen standart maddedir ( http://www-pub.iaea.org/ ). 

Hidrojen (H), Karbon (C), Azot (N), Oksijen (O), Kükürt (S) ve Stronsiyum (Sr) stabil izotop analizlerinde en 

çok tercih edilen elementlerdir. Özellikle bu elementlerin kullanılma sebebi, biokürede organik ya da inorganik çoğu 

http://www.ictinternational.com.au/rinntech.htm
http://www-pub.iaea.org/
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maddenin yapısında yer alıyor olmalarının yanında, çevre şartlarına bağlı olarak da en aktif döngülere sahip 

elementler olmalarındandır. Bu elementlerin çeşitli materyallerdeki ağırlık oranları kütle spektrometresi ya da 

modern lazer tabanlı spektrometrik teknikler kullanılarak ölçülür. 

Örneklerin Stabil İzotop Analizine Hazırlanması ve Analiz Süreci 

Ağaç gövdesi kimyasal yapısında selüloz, hemiselüloz, lignin ve diğer ekstraktif maddeler (tanenler, yağlar, 

vs.) bulunmaktadır. Bu maddeler arasında selüloz, hücre çeperinin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Bozkurt, 1992). 

Ağaçlarda duraylı izotop analizleri hemiselüloz ve alfa-selüloz denen bileşikler ile gerçekleştirilmektedir. Örneklerden 

bu bileşiklerin eldesi, selüloz saflaştırması denilen yöntemle yapılmaktadır. İzotop analizlerinde kullanılacak ağaç 

örneklerinin analize hazırlanması sürecinde genellikle uygulanan yöntem selüloz saflaştırılması işlemidir. 

Bu amaçla ağaçlardan toplanan artım kalemleri örnekleri, (Leawitt ve Lara, 1994)’ün önerdiği yönteme göre 

öncelikle 500 mg’lık numuneler şeklinde yaklaşık 0.07 mm’lik talaş haline gelene kadar öğütülür. 

Selüloz saflaştırma işlemi, ağaçlardan alınan örneklerin uygun çözücüler yardımıyla, analizde 

kullanılmayacak olan ekstansif maddelerden arındırılması ve alfa selüloz / hemiselüloz miktarının zenginleştirilmesi 

esasına dayanmaktadır (Green, 1963). Bu işlem iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çözelti ekstansif 

maddelerden arındırılır,  ikinci aşamada ise selüloz saflaştırılır. Bu işlem için (Mutlu ve Ark., 2010) örneklere sodyum 

klorit  (       ) ve %80’lik asetik asit (       )  ile muamele yapılmasını önermişlerdir. 

(Mutlu ve Ark., 2010) saflaştırılmış  holoselüloz numunelerini, karbonun (     ) duraylı izotop oranlarının 

belirlenmesi için, Termo  İzotop Oranı Kütle Spektrometresi Ara yüzlü Carlo Erba NC2500 elementel analiz cihazı 

kullanılarak, Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Lab. (DIL) ’da analiz etmişlerdir. 

Stabil İzotop Notasyonu ve Verilerin Değerlendirilmesi 

Aynı elementin farklı izotopları madde döngüleri içerisinde çevresel şartların etkisinde bölgesel ve 

zamansal olarak farklı konsantrasyonlarda bulunurlar. İzotopların bulunma oranlarının çevresel şartlar tarafından 

belirlenmesinin nedeni aynı elementin farklı izotoplarının farklı ağırlıklara sahip olmalarından ileri gelir. Böylece 

şartlara bağlı olarak farklı kompozisyonlarda bulunurlar. Bu oranlar genellikle ‰ olarak ifade edilecek kadar küçük 

değerliklerdir ancak istatistiki olarak anlamlı sonuçlar verebilmektedir. Bu oran  δ (delta) notasyonu olarak anılır 

(McKinney et al., 1950). Günümüzde δ notasyonunu hesaplamak için en çok kullanılan iki yöntem; 

1. Kütle spektrometresi yöntemi (IRMS) yöntemi 

2. Lazer tabanlı spektropik absorbsiyon yöntemidir ve oran aşağıda verilen formülle ifade edilir. 

   E = 
   

       
 x 1000  

Burada söz konusu element ve izotop değerleri   
   ile ifade edilir.     ; Elementin izotop değerliklerini 

(örn:   
   /   

   ) ,      ise oranı bulmak için kıyaslanacak standart maddenin izotop değerini ifade eder. Kullanılan 

standardın değeri (Çizelge 1) sıfır olarak kabul edilir. Mutlu ve ark., (2010), yaptıkları çalışmada, karbon izotop 

oranlarını, aşağıdaki şekilde hesaplamışlardır. 

     
   = [ 

(   
     

  ⁄ )     

(        
  ⁄ )        

 – 1] x 1000  

Burada standart çözelti olarak, Güney Calorina Pee Dee Formasyonuna ait belemnit fosillerinin karbon 

izotop kompozisyonları (PDB: PeeDee Belemnite) kullanılmaktadır (Çizelge1).Analiz sonucunda uygulanan formül 

den bulunan delta δ değeri ‰ olarak ifade edilen notasyon oranını verir. Bu değer negatif ya da pozitif bir değer 

alabilir. Analizi yapılan maddelerimiz pozitif bir δ değeri aldığında ‘’izotop oranı ağır’’ ya da ‘’maddede elementin ağır 

izotopları hâkimdir’’ yargısına varılır. Ancak bu yargıya varmak gerekli istatistiki kabullerin sağlanmasını gerektirir 

(Sharp, 2007). Örneğin bir su örneğinde     oranının ‰ -55 çıkması,   
    izotopları oranının binde 55’e karşılık 

geldiği yada maddedeki izotop konsantrasyonunun standart maddeye  (V-SMOW) kıyasla %5,5’ten düşük olduğu 

anlamına gelmektedir. Burada unutulmaması gereken ‰ gibi küçük bir değerle ifade edilen oran aralıklarının bile 

istatistiki olarak anlamlı olabileceğidir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ağaç yaş halkalarının yıllık halka genişliğinde bir yıldan diğerine meydana gelen değişiklikler başlıca sıcaklık 

ve yağışa bağlıdır. Ayrıca sıcaklık ve yağış değerlerinin sayısal olarak ifade edilebiliyor olması, yıllık halka 

genişlikleriyle aralarındaki ilişkinin ortaya konmasını sağlamaktadır. Benzer iklim koşullarının etkisi altında yetişen 

ağaçlar, iklimde meydana gelen değişimlere benzer tepkiyi vermektedirler. Buna bağlı olarak ağaçların yıllık halka 

genişlikleri bir yıldan diğerine aynı yönde seyretmektedir (Dağdeviren ve Ark., 2004). 
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Akkemik,(2000), İstanbul-Alemdağ’daki fıstık çamları üzerinde yaptığı dendroklimatolojik araştırmada, tepki 

fonksiyonu yöntemini kullanarak yıllık halkalar ile yağış ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Halka oluşum 

yıllarındaki yağış ile büyüme periyodunun başlangıcındaki sıcaklığın yıllık halka gelişimi üzerinde anlamlı pozitif bir 

etkisi olduğunu belirlemiştir. Ortalama duyarlılık katsayısını 0,291 olarak hesaplamış ve Pinus pinea L.’nin 

dendroklimatolojik açıdan duyarlı bir tür olduğu sonucuna varmıştır. 

Ağaç yaş halkaları numunelerinde bulunan elementlerin ağır ve hafif izotoplarının oranları kıyaslamasına 

gidilme sebebi ise; ortam şartlarına bağlı olarak, ağır izotopların hafif olanlara kıyasla daha yavaş hareket ettikleri 

bilindiğinden; hava şartlarının ekstrem değerlere doğru ilerlemesiyle bu farklılığın daha da net açığa çıkacağı 

varsayımıdır. Ağır atomlar daha yavaş tepki vereceklerdir çünkü bir elementin atom ağırlığı yüksek izotoplarında 

bağların kırılması için daha fazla enerjiye gereksinim vardır.  

Lipp et al., (1991)’in Orta Avrupa Göknarında (Abies alba), 1959-1980 yıllarını kapsayan periyot için ağaç yaş 

halkalarında dendrokronolojik tanımlamaları stabil izotop katsayılarından (δ   
  ve δ   

  ) yararlanarak incelemişlerdir. 

Ağaç yaş halkalarında geç odun adı verilen kısımlardan alınan numunelerin analiz yapıldığı denemede; hava sıcaklığı, 

bağıl nem ve yağış oranları üzerinde durularak modelleme yapılmıştır. Denemede iklimsel süreçlerin araştırılması 

konusunda özellikle karbon izotop oranlarının başarılı şekilde kullanılabileceği sonucuna varılırken, geçmiş yıllarla 

kıyaslanan verilerden, ağustos ayı hava sıcaklıklarının günümüze nazaran 0,5 ⁰C yüksek olduğu görülmüştür. İklimsel 

değişkenler için δ   
  ve δ   

    oranları kullanılarak yapılan çoklu regresyon analizinde δ   
  ve δ   

   bağımlı 

değişkenler olarak seçilmiş ve aşağıdaki denklem elde edilmiştir;  

δ   
   (δ   

  ) =    +    +     +      

Denklemde T, Ağustos ayı ortalama hava sıcaklığı (⁰C);  H, Ağustos ayı ortalama hava bağıl nemi (%); P, 

Ağustos ayı yağış miktarını (mm) ifade etmektedir. Araştırmada uygulanan basit doğrusal regresyon analizi sırasında 

ağaç yaş halkalarının göstergeleri ile iklim parametrelerinin korelasyonunda %95’lik güven düzeyinde önem 

sağlanmış; insan kaynaklı     sapmaları elemine edildikten sonra yapılan istatistiki analizlerde 1959 yılı için 

‰+0,0136 değerini alan δ   
   oranı; 1980 yılı için ‰+0,3 değerini almıştır. Şekil 5.’te Göknar ağacına ait yaş halka 

dokularında karbon izotop oranları δ   
   orijinal değerlerinin zaman periyotlarındaki konsantrasyon değişimi 

verilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi trendler artış yönünde seyretmektedir.  

 

Şekil 5. Göknar (Abies alba) yaş halkalarında zamana bağlı δ   
   değerlerindeki artış (Lipp et al.,1991). 

Yakın dönemlerde yapılan bir başka çalışmada Freyer (1979), uyguladığı modelde 100 yıllık periyot için bu 

oranı ‰+1,5 olarak hesaplamıştır. Lipp et al., (1991)’in sonuçlarında ise bu sonuç, 20 yıl için ‰+0,3’e tekabül 

etmektedir. Karbon salınımının giderek arttığı günümüzde bu analizlerin kullanımı ile fosil yakıtlar ve zirai kökenli 

salınımların özellikle δ   
   oranını ne derece etkilediği görülebilmektedir (Stuiver, 1978). 
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SONUÇ 

Günümüzde iklimsel farklılaşma süreçleri hakkında fikir sahibi olabilmek için daha uzun zaman dilimlerini 

kapsayan trendler incelenmelidir. Zira bugün ekosistemlerde gözlemlenen farklılık ve sapmalar, dünya tarihinde 

daha önce rastlanmamış değişim oranlarına sahip şiddetli farklılaşmaları işaret etmektedir. Şuan bu farklılaşmada 

insan faktörünün de bir payı olduğu reddedilememekte ve Çin, Hindistan, Amerika gibi devletlerinin gelecekte bu 

değişimin ivmesini arttırıcı etki edecekleri de tahmin edilmektedir (Ruddiman,2004). Sanayi ve kirlilik yanında ekolojik 

kaynakların da hızla tükenmeye devam etmesi de ekolojik dengede şuana kadar görülmemiş etkiler meydana 

getirmektedir. Bu değişim süreçlerini uzun periyotta tespit edebilmek ve izleyebilmek için özellikle son 10-20 yılık 

dönemde daha çok önem verilmeye başlanan paleoklimatolojik yöntemlerden yararlanılabilir.  
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YALOVA İLİ SULAMA YÖNÜNDEN KURAKLIK ANALİZİ 

Gülşah ÜĞLÜ1 

ÖZET 

Tarımsal hayatı zora sokan kuraklık tüm yaşamı etkilemektedir. Son yıllarda artan kuraklıkla savaşta sulama zamanının planlanmasının 

ve verilen su miktarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bitkilerin normal gelişme gösterebilmeleri için büyüme mevsimi boyunca bitki kök 

bölgesindeki toprakta yeterli düzeyde suyun bulunması gerekmektedir. 

Her bölgeye farklı miktarlarda ve farklı zamanlarda yağış düştüğünden dolayı, bitkilere verilecek su miktarı da yıldan yıla değişiklik 

gösterir. En verimli sulama zaman programının oluşturulabilmesi için, söz konusu bölgeye ait güvenilir yağış değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Analiz sonucunda elde edilen güvenilir yağış değerleri sulama sistemlerinin projelenmesi ve işletilmesi çalışmalarında kullanılarak 

performanslarının arttırılması sağlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, Armutlu Yarımadasında bulunan Yalova ili merkez ve Çınarcık meteoroloji istasyonlarından elde edilen verilere göre, 

güvenilir yağış değerlerinin belirlenmesi ile kuraklık analizi yapılmaya çalışılmıştır. Değerler uzun yıllık olmak üzere 1970-2012 yılları arasındadır. 

Güvenilir yağış değerleri RAINBOW programı kullanılarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenilir yağış, Kuraklık analizi, Yağış analizi,Rainbow  

DROUGHT ANALYSIS FROM IRRIGATION PERSPECTIVE IN YALOVA 

ABSTRACT 

Drought which worsened to agricultural life affects all life. Because of increasing drought in recent years, the importance of irrigation 

sheduling programme and  the amount of given water is better understood. For the normal development of plants, water must be available in 

sufficient during the growing season in the root of the plant. 

Due to each region has received rain on different amounts and different times, the amount of given water to plants varies from year to 

year. In order to arrange the most efficient sheduling irrigation program, the dependable rainfall values are required. The dependable rainfall 

values can be used for increase the irrigation system performance to design and operate systems.    

In this study, according to data which obtained from meteorological stations that situated on Armutlu Peninsula Yalova and Çınarcık, 

calculating the dependable rainfall values and drought analysis has been made. Values are between 1970-2012 years. The dependable rainfall 

values determine by RAINBOW software. 

KeyWords: Reliable Rainfall, Drought Analysis, Rainfall Analysis, Rainbow 

GİRİŞ 

Sulama sistemlerinin kapasiteleri belirlenirken yağışların uzun yıllar ortalama değerleri kullanılmaktadır. 

Bunun sonucunda ortalamaya göre kurak geçen yıllarda sulama sistemlerinin kapasiteleri yetersiz kalmakta ya da 

kısıntılı sulama uygulanmaktadır. Böylece sulu tarım alanından elde edilen gelirde önemli miktarda azalma ortaya 

çıkmakta, çiftçi geliri ve ülke ekonomisi bundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Tarımsal hayatı zora sokan bu 

durum, bitki türlerine göre bilimsel olarak hazırlanacak bir "sulama takvimi" ile kısmen iyileştirilebilir. Burada esas 

olay; "su açığının şiddetine göre, suya ihtiyaç duyulan zamanın yada kritik dönemin ortaya konulmuş olmasıdır". 

Dünyadaki birçok ülkede sulama sistemlerinin kapasitelerinin belirlenmesinde ve işletilmesinde uzun yıllar yağış 

ortalaması yerine kurak bir yılda beklenen güvenilir yağış değerleri kullanılarak bu risk en aza indirilmeye 

çalışılmaktadır (Raes ve ark. 1988). 

Yağış frekans analizleri ile kurak, normal ve yağışlı herhangi bir dönemde (yıl, ay, on gün v.b) beklenen yağış 

miktarları belirlenebilmekte, bu değerlere güvenilir yağış adı verilmektedir. Bu analizler geçmiş yıllarda herhangi bir 

dönemde ölçülen yağış değerleri kullanılarak istatistiksel olarak farklı olasılık düzeyleri için yapılmaktadır (Yıldırım, 

2002). 

Güvenilir yağış belirli bir ihtimalle oluşması beklenen yağıştır. %80 ihtimalli güvenilir yağış her on yılın sekiz 

yılında oluşması beklenen yağıştır ve kurak bir yılda oluşması beklenen yağışı ifade etmektedir. %20 ihtimali güvenilir 

yağış her on yılın iki yılında oluşması beklenen yağıştır ve yağışlı bir yılda oluşması beklenen yağışı ifade etmektedir. 

Yağışlı yıl sulamanın her zaman gerekli olup olmadığının belirlenmesinde ve sulama zamanının planlanmasında 

kullanılmaktadır. %50 ihtimalli güvenilir yağış ise her on yılın beş yılında oluşması beklenen yağıştır ve normal bir 

                                                           
 

1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Arazi ve Su Kaynakları Bölümü-YALOVA. 
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yılda oluşması beklenen yağışı ifade etmektedir, bu yağış değeri uzun yıllar ortalama yağış değerine yakındır (Kodal 

1996, Sönmez 1997). 

Çalışma sonucunda elde edilen % 20, % 50 ve % 80 güvenilir yağış değerleri sulama sistemlerinin 

projelenmesi ve işletilmesi çalışmalarında farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Sulama zamanının planlanması 

yapılırken doğru olan bir bölgeye düşen yağışın ortalama değerlerinin kullanılması değil, o bölgeye düşen güvenilir 

yağış değerlerinin kullanılarak; düşen yağıştan sulamada en üst düzeyde yararlanılacak biçimde sulama zaman 

planlamasının yapılmasıdır. Böylece bilinçsizce yapılan sulamalar ile bölgede taban suyu düzeyinin artmasının ve 

tarım alanlarının bu durumdan zarar görmesinin önüne geçilebilir (Haque, 2005). 

Sulama projelerinin tasarımı esnasında sistem kapasitesini belirlemede göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli etmen olası yağışların tahmin edilmesi ve sistemin buna göre inşa edilmesidir. Sistem kapasitesi 

belirlenirken kurak bir yılda düşmesi beklenen aylık yağış değerlerinin kullanılması önerilmektedir, çünkü bu 

durumda sulama sistemi hizmet ömrünün büyük bir bölümünde proje alanının sulama suyu ihtiyacını 

karşılayabilecektir. Ayrıca, sulama sistemlerinin işletilmesi aşamasında da kurak bir yılda beklenen, normal bir yılda 

beklenen ve yağışlı bir yılda beklenen yağış değerlerinin bilinmesi, ileriye dönük sulama zaman planlarının 

hazırlanabilmesi açısından gerekli olmaktadır. Bu nedenle sulama açısından yağış analizleri büyük önem taşımaktadır 

(Yıldırım, Y.E., 2002). 

Hidrolojik frekans analizlerinde kullanılan programlardan biri olan RAINBOW yazılımı ile zaman serilerinin 

homojenlik testi ve olasılık noktalaması işlemleri yapılabilmekte, bu işlemlerde California, Hazen, Weibull, Gringorten 

noktalama ilişkileri ile Gumbel dağılımı ve Normal dağılım ve çeşitli transformasyonlar kullanılmakta, sonuçlar sayısal 

ve grafik şeklinde alınabilmektedir (Kodal ve ark., 1995).  

Söz konusu yazılım, sulama ve drenaj sistemlerinin ve rezervuarların tasarımı / projelenmesi ve işletiminde 

en önemli değişkenlerden biri olan yağışın gerçekleşme olasılığının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır (Raes et.al., 

1989; Kodal ve ark., 1995; Raes et.al., 1996). 

Çalışmanın amaçları arasında, istasyonlara ait yağıs zaman dizilerinin istatistik açıdan anlamlı bir egilim 

gösterip göstermediğini belirlemek, istatistik açıdan anlamlı artış ya da azalıs egilimlerini; yıllararası degişkenlikleri, 

dalgalanmaları ve dönemsellikleri de dikkate alarak değerlendirmek sayılabilir. 

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre iklimler yıl içerisinde devamlı değiskenlik gösterdiğinden dolayı 

en az 30 yıl boyunca yapılan gözlemler sonucunda bir yerin iklimi hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu sebeple 

çalışmamızda bir istasyonumuz için 30, diğer istasyonumuz için 40 yıllık geçmişe yönelik veri analizi yapılmıştır. 

Bu çalışmada önemli bir tarımsal potansiyele sahip Yalova ili için yağış analizleri yapılarak yağışlı, normal ve 

kurak yıllarda ve aylarda beklenen güvenilir yağış değerleri belirlenerek sulama açısından kuraklık analizi yapılmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Yalova İli’nin iklimi, Makro-klima tipi olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği 

taşımaktadır. Kimi dönemlerde de karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. İlde yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve bol 

yağışlıdır. Yalova ilinin yıllık ortalama yağış miktarı 726,5 mm’dir ve yağışların çoğu kış mevsiminde görülmektedir.  30 

yıllık rasat bilgilerine göre, Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,6 oC’dir. 1975-2008 yılları arasında tutulan 

ortalama değerlere göre, en soğuk aylar Ocak ve Şubat ayları, en sıcak ay Temmuz ayı olarak tespit edilmiştir 

(yalova.gov.tr, 2013). 

Çalışma alanını oluşturan Yalova ilinin toplam alanı  84.700 hektar olup, % 25’ini (21.196 ha.) tarım alanları 

oluşturmaktadır. Tarım yapılan arazilerin % 28’i tarla alanı, % 27’si meyve alanı, % 30’u zeytin alanı, % 11’i sebze alanı, 

% 4’ü süs bitkileri alanından oluşmaktadır (yalova.gov.tr, 2013). 

Yöntem 

Yalova (merkez) ve Çınarcık meteoroloji istasyonlarından 1970-2011 yıllarında ölçülmüş olan toplam 40 

yıllık zaman serisine ilişkin aylık yağış verilerinden yararlanılarak, yıllık toplam yağış miktarları belirlenmiş ve bu veriler 

RAINBOW yazılımı ile analiz edilerek yağışlı, normal ve kurak yıllarda oluşması beklenen güvenilir yağış değerleri elde 

edilmiştir. Söz konusu yazılım kullanılarak, zaman serilerinin homojenlik testi ve olasılık noktalaması işlemleri 

yapılarak, sonuçlar tablo ve grafik şeklinde alınmıştır.  

Çalışılan sahada ele alınan meteorolojik istasyonların Yalova ilini temsil etmesi dikkate alınarak; Yalova 

(merkez) ve Çınarcık meteoroloji istasyonlarında gözlenen yağısların, sürelerinin en uzun ve verilerinin kesintisiz 
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olduğu aylık ortalama yağış verileri kullanıldı. Böylelikle incelenen alandan seçilmis olan yağış serilerinin hem 

zamansal hem alansal olarak Yalova yağışlarını temsil etmesi amaçlandı. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada Yalova (merkez) meteoroloji istasyonunun 1970-2012 ve Çınarcık meteoroloji istasyonunun 

1982-2011 yılları arasındaki aylık yağış değerleri DMİ’den sağlanarak iki meteoroloji istasyonundaki verilerde 

Microsoft Excel programında bir araya getirilmiş, aylık ve yıllık yağış verileri RAINBOW yazılımında analiz edilmiş, 

analizde Weibull noktalama yöntemi ve Gumbel dağılımı seçilmiştir. Yapılan analiz sonucu yağışlı, normal ve kurak yıl 

güvenilir yağış değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Yalova ili Uzun Yıllık Yağış Analiz Sonuçları (mm) 

VERİ 
ORTALAMA UZUN 

YILLIK YAĞIŞ 

YILLIK GÜVENİLİR YAĞIŞ 

YAĞIŞLI YIL (%20) NORMAL YIL (%50) KURAK YIL (%80) 

Yalova M. İstasyonu 

Yıllık Yağış Toplamı 
741,3 859,7 714,3 606,3 

Çınarcık İstasyonu Yıllık 

Yağış Toplamı 
869,5 998,3 840,2 722,6 

 

       

Şekil 1. Yalova İli Aylık Ortalama Yağış Dağılımı 

Şekil 1’de Yalova ilinin aylık ortalama yağış dağılımları verilmiştir. Ortalama yağış değerlerinin güvenilir yağış 

değerleri ile karşılaştırıldığı zaman özellikle kurak ve yağışlı aylarda aralarında çok fazla farklılığın olduğu görülebilir. 
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Çizelge 2. Yıl İçindeki Yağışlı, Normal ve Kurak Ay Sayıları 

Yıllar Yıllık Yağış Sınıfı 

Yalova(M.) / Çınarcık 

Yağışlı Ay 

Yalova(M.) / Çınarcık 

Kurak Ay 

Yalova(M.) / Çınarcık 1970 YAĞIŞLI - 6 - 5 - 

1971 NORMAL - 3 - 6 - 

1972 NORMAL - 3 - 7 - 

1973 NORMAL - 5 - 6 - 

1974 NORMAL - 6 - 4 - 

1975 NORMAL - 6 - 3 - 

1976 NORMAL - 2 - 5 - 

1977 NORMAL - 5 - 6 - 

1978 NORMAL - 4 - 5 - 

1979 KURAK - 1 - 7 - 

1980 YAĞIŞLI - 5 - 6 - 

1981 YAĞIŞLI - 5 - 3 - 

1982 NORMAL NORMAL 2 3 6 6 

1983 NORMAL NORMAL 5 4 5 7 

1984 KURAK KURAK 3 3 7 6 

1985 NORMAL NORMAL 3 3 7 7 

1986 KURAK NORMAL 4 6 7 6 

1987 NORMAL NORMAL 5 4 6 6 

1988 NORMAL NORMAL 4 3 8 6 

1989 KURAK KURAK 4 3 7 8 

1990 NORMAL NORMAL 4 4 5 6 

1991 NORMAL NORMAL 5 5 7 4 

1992 NORMAL NORMAL 5 4 5 6 

1993 KURAK NORMAL 2 4 8 5 

1994 NORMAL NORMAL 5 5 7 6 

1995 NORMAL NORMAL 3 4 5 5 

1996 NORMAL YAĞIŞLI 5 5 7 5 

1997 YAĞIŞLI NORMAL 5 4 5 5 

1998 YAĞIŞLI NORMAL 5 5 5 6 

1999 NORMAL NORMAL 3 3 5 5 

2000 NORMAL NORMAL 4 4 4 5 

2001 YAĞIŞLI YAĞIŞLI 3 4 6 5 

2002 KURAK KURAK 2 2 6 6 

2003 NORMAL NORMAL 4 5 5 4 

2004 NORMAL NORMAL 5 5 5 5 

2005 YAĞIŞLI YAĞIŞLI 6 7 4 5 

2006 NORMAL NORMAL 5 4 6 7 

2007 NORMAL KURAK 4 4 8 8 

2008 NORMAL NORMAL 4 4 7 6 

2009 NORMAL YAĞIŞLI 5 6 6 6 

2010 YAĞIŞLI YAĞIŞLI 6 6 4 4 

2011 KURAK KURAK 1 3 9 8 

2012 NORMAL - 5 - 6 - 

Yıllık toplam yağış miktarları göz önüne alındığında Çınarcık istasyonunda 1996 yılı, Yalova M. İstasyonunda 

ise 1997 ve 1998 yıllarının kurak ve yağışlı ay sayıları eşit (5 ay yağışlı, 5 ay kurak) olmasına rağmen yağışlı bir yıl 

olduğu belirlenmiştir. Bu durumun yıl içerisinde oluşan yağışların uzun yıllık aylık ortalamalarından yüksek olmasına 

bağlı olduğu söylenebilir. Aynı şekilde yıllık toplam yağış miktarına göre Çınarcık istasyonunda 2001 yılı, Yalova M. 

İstasyonunda 1980 ve 2001 yılları yağışlı yıl olmasına rağmen yıl içinde ki yağışlı aylarının sayısı kurak aylarının 

sayısından azdır. 

Normal olarak sınıflandırılan bir yılda o yıl için bütün ayların normal ay olması beklenmemelidir. Aynı şekilde  

kurak geçen bir yılda tüm aylar kurak geçecek veya yağışlı bir yılda tüm aylar yağışlı olacak diye bir durum söz 

konusu değildir. Kurak geçen bir yılda yağışlı ay sayısı kurak ay sayısından daha fazla olabilir. Bu nedenle tarımsal 

kuraklık çalışmalarında aylık güvenilir yağışların toplamlarının kullanılması yerine yıllık güvenilir yağış değerlerini 

kullanmak daha iyi bir yaklaşımdır. Elde edilen sonuçlara göre güvenilir yağış değerleri belirlenirken hangi döneme ait 

güvenilir yağış değerleri gerekli ise, yağışın o dönemdeki (aylık veya yıllık) geçmiş yıllara ilişkin değerleri analiz 

edilmelidir (Yıldırım, 2002; Mengü .G.P. ve ark., 2007). 

Yalova ilinde 1970-2012 yılları arasında ölçülen her aydaki toplam yağışın aylar bazında RAINBOW yazılımı 

ile analiz edilmesi sonucunda elde edilen ve yağışlı, normal ve kurak bir ayda oluşması beklenen güvenilir yağış 

değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örneğin yağışlı bir Ocak ayında 122 mm, kurak bir Ocak 

ayında ise 47 mm yağış beklenmektedir. 
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Çizelge 3. Yalova İli Aylık Yağış Analizi Sonuçları 

Aylar Yağışlı Ay (%20) 

Yalova(M.) / Çınarcık 

Normal Ay (%50) 

Yalova(M.) / Çınarcık 

Kurak Ay (%80) 

Yalova(M.) / Çınarcık 

Uzun Yıllık Ort.Yağış 

Yalova(M.) / Çınarcık OCAK 122,2 148,7 79 93,9 46,9 53,1 89 102,9 

ŞUBAT 98 128,1 62,5 73,9 36,1 33,7 70,7 84 

MART 95,7 115,2 62,4 74,6 37,6 44,3 70,2 82,2 

NİSAN 75,5 87,7 49,0 55,1 29,3 30,9 55,1 61,1 

MAYIS 56,3 61,1 31,9 33 13,8 12,1 34,9 38,2 

HAZİRAN 74,3 90,4 35,1 42,7 5,9 7,2 41,6 51,5 

TEMMUZ 36,0 41 19,6 21,3 7,1 6,7 23 24,9 

AĞUSTOS 64,1 63 25,1 20,5 0 0 33,7 29,8 

EYLÜL 74,6 87,1 38,5 43,8 11,7 11,5 51,6 51,8 

EKİM 133 161,9 76,2 96,9 34 48,6 88,8 109 

KASIM 116,8 145,2 80,2 100 53 66,4 89,3 108,3 

ARALIK 148,1 168,4 100 115,6 64,3 76,3 110 125,3 

İlde aylık yağış verileri incelendiğinde yağışların en fazla Kasım, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştiği, en az 

yağışların ise Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu kanısına varılmıştır. 

SONUÇ 

Çalışmada, Yalova ilinde geçmiş 30-42 yıllık meteorolojik verilerin analizi sonucunda bölgedeki yağış 

değişimleri ortaya konulmuştur. Yalova`da en yüksek yağış miktarı 1970-2012 yılları arasında 1514,3 mm, en düşük 

yağış miktarı 411,4 mm, ortalama yağış miktarı ise 805,4 mm olarak bulunmuştur. En yüksek ve en düşük yağışlı 

yılların ardarda olması akıllara küresel ısınmadan dolayı iklim olaylarında ki değişmelerin belirginleştiğini 

getirmektedir. Yağış tutarlarında gözlenen yıllararası degisimlerin analiz edilmesiyle iklimin hangi yönde degismekte 

olduğuna iliskin önemli bulgular elde edilmektedir. 

Yalova’da 42 yıllık süreçte 9 yıl yağışlı, 8 yıl ise kurak geçmiştir. Yağışlı bir yılda 859,7 mm ve üstünde yağış, 

kurak bir yılda ise 606,3 mm ve altında yağış beklenmektedir. Kurak geçen bir yılın bazı ayları yağışlı bazı ayları kurak 

geçebilmektedir. Aynı durum yağışlı yıllar için de geçerlidir. Bu nedenle yıllık güvenilir yağış değerlerinin 

bulunabilmesi için aylık güvenilir yağış değerlerinin toplamı alınmamalı doğrudan yıllık toplam yağışların analizi 

yapılmalıdır. Bu durumda sulama programlaması yapılırken aylık güvenilir yağış değerleri yerine yıllık güvenilir yağış 

değerlerinin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmelidir. 

Yalovada sulama zamanı genel olarak mayıs ayında başlayıp eylül ayına kadar sürdüğü için bu aylardaki 

kurak ve yağışlı aylarda düşmesi beklenen yağış miktarları göz önüne alınmalıdır. Bu durumda Yalova’da özellikle 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kurak ve normal yıllarda gerçekleşmesi beklenen yağış değerleri çok az 

olduğu için, bu aylarda düşen yağışların sulama zamanın planlanmasında önemli olmadığı sonucuna varabiliriz. 

Yapılan diğer çalışmalarda (Yıldırım, 2002; Mengü .G.P. ve ark., 2007) sulama programlarında yıllık, haftalık veya on 

günlük dönemlerin dikkate alınmasını önermişlerdir. 

Çalışmada ele alınan 42 yıllık süreçte ortaya çıkan yağış dağılımındaki farklılıklar göz önüne alınarak, yörede 

değişen koşullara göre sulama zaman planlaması yapılmasının önemli olduğu söylenebilir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK VERİMLİLİĞİ İÇİN ORGANİK TARIM 

Çiğdem ELGİN KARABACAK1  Hakan KARABACAK1 

ÖZET 

Artan dünya nüfusunu besleme kaygısıyla ortaya çıkan yoğun ve yanlış tarımsal uygulamalar; toprağı yormakta, verimliliğini 

azaltmakta, insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz etkilemekte, bunun sonucunda ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Ancak 

günümüzde çevre bilinci ve insan sağlığına verilen önem her geçen gün artmakta, geleneksel tarıma alternatif olabilecek tarım sistemleri 

gündeme gelmektedir.  Toprakların sürdürülebilir kullanımı için iyi bir alternatif olan organik tarım; ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği 

amaçlayan, toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan bir tarım sistemidir. Organik tarımda; iyi bir toprak ve bitkisel 

ürün verimliliği için toprağı yıpratıcı tüm faaliyetlerden uzak tam aksine toprağı muhafaza edici önlemler alınmaktadır. Bu amaçla teraslama, 

çevirme, malçlama, şeritvari ekim, örtü bitkisi, yeşil gübre, kompost, çiftlik gübresi, anızlı tarım, koruyucu toprak işleme gibi toprak bozulması ve 

kayıplarını engelleyen fiziksel ve kültürel tedbirler uygulanmaktadır. Bu derlemede; toprak verimliliğinin korunmasını, geliştirilmesini ve toprakların 

sürdürülebilir kullanımını sağlayacak organik tarım kapsamındaki uygulamalar anlatılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Organik tarım, alternatif üretim sistemi, toprak verimliliği, sürdürülebilirlik 

ORGANIC FARMING FOR SUSTAINABLE SOIL FERTILITY 

ABSTRACT 

Intensive and erroneous agricultural practices emerging concern of feeding a growing world population have been exhausting soil, 

reducing soil fertility, adversely affecting human, animal and plant health, consequently leading to deterioration of the ecological balance.  

However, today, the importance of environmental awareness and human health has been increasing with each passing day, farming systems that 

will be able to an alternative to traditional agriculture are on the agenda. Organic farming which is a good alternative for sustainable use of soil is a 

farming system aiming at ecological, economic and social sustainability, basing on the soil fertility, protection of the environment and the food 

safety. In organic farming; soil protection measures are taken instead of soil abrasive all activities for good soil and crop productivity. To this end  

physical and cultural measures like terracing, rotation, mulching, tripped planting, cover crop, green manure, compost, farm manure, stubble 

cultivation, conservative tillage are applied to prevent soil degradation and soil losses. In this compilation, applications providing the protection, 

improvement of soil fertility and sustainable use of soil under organic farming will be explained. 

Keywords: Organic farming, alternative production system, soil fertility, sustainability 

1. GİRİŞ 

Toprak; yeryüzünün dışını kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin karışımından 

meydana gelen, içerisinde ve üzerinde sayısız canlıyı barındıran ve onları besleyen canlı bir varlık olup tarımsal 

üretimin temel faktörüdür. Topraktan bilimsel anlamda yüksek verimin elde edilmesindeki en önemli koşul toprak 

özelliklerinin iyi bilinmesi, yeteneklerine ve sürdürülebilirlik esasına göre kullanılmasıdır. Toprağın verimlilik durumu 

uygun düzeyde olduğu sürece, birim alandan alınacak ürünün miktarı ve kalitesi de yüksek olacaktır. Bu nedenle, 

toprakların verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi ve korunması son derece önemlidir. Yeterli ve dengeli oranda bitki 

besin elementlerini içermesi yanında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri uygun durumda bulunan topraklar 

verimli topraklar olarak değerlendirilir. Günümüzde toprak verimliliğinin arttırılmasının yanı sıra, sürekliliğinin 

sağlanması ve korunması da büyük önem taşımaktadır. Bu da ancak toprakların 

mevcut fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin ışığında yapılacak fiziksel, 

kültürel ve bitkisel uygulamalarla sağlanabilir (Tümsavaş, 2002).  Tarımsal olarak kullanılan topraklarda, verimliliği 

arttırmak için toprak en iyi şekilde yönetilmelidir. Bunu sağlamak için toprağın organik madde içeriğinin arttırılması, 

strüktürün geliştirilmesi, toprak biyoçeşitliliğinin arttırılması, erozyon hızının azaltılması, besin maddeleri rezervinin ve 

döngülerinin arttırılması gerekmektedir (Park, 2002). Toprak verimliliğini geliştirici tedbirlerin yanında toprak verimlilik 

özelliklerinin koruması ve sürdürülebilir olması amacıyla toprak işlemenin azaltılması ve usulüne uygun yapılması, 

sulamada su miktarı, sulama zamanı ve sulama yönteminin uygun olması, toprağın mümkün oldukça ölü veya canlı 

bitki artıkları ile kaplı kalması gibi doğru tekniklerin seçilmesi gerekir. 

Dünya nüfusunun hızla artması ve teknolojik gelişmeler, insanları tarımsal üretimde birim alandan en kısa 

sürede mümkün olan en fazla verimi elde etmeye yöneltmiştir. Bitkileri hızla büyütmek, zararlı böcekleri öldürmek ve 

hastalıkları önlemek için sentetik kimyasal ilaçlar bol miktarda ve her sene daha fazla artarak kullanılmaya 

                                                           
 

1 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı, Pamukkale Üniversitesi, Çal – Denizli / TÜRKİYE. 
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başlanmıştır. Bu da çevre kirliliğini (toprak, su, hava) artırarak doğal dengeyi tahrip etmiştir. Günümüzde çevre bilinci 

ve insan sağlığına verilen önem her geçen gün artmakta olup çevrenin ve bozulan doğal dengenin yeniden 

kazandırılması amacıyla alternatif tarım sistemleri gündeme gelmektedir.  Bu alternatif tarım sistemlerinden biri de 

tüm dünyada kabul gören ve kuralları oluşturulan organik tarım sistemidir. 

2. ORGANİK TARIM 

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve 

çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının 

yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, 

parazitoit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını 

talep eden, üretimde miktar artışının değil, kalitenin yükselmesini amaçlayan bir üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 

2006). Organik tarımda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimum düzeyde tutulması, korunması, 

geliştirilmesi ve bitkisel üretime uygun hale getirilmesi önemlidir. Toprağın bünye, strüktür, porozite, su tutma 

kapasitesi, sıcaklığı, havalanması, organik madde içeriği ve reaksiyonu gibi özelliklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve 

üretim aşamasında bunu sağlayacak uygulamalara yer verilmesi büyük önem arz etmektedir (Okur, 1999).  

3. ORGANİK ÜRETİM SİSTEMİNDE TOPRAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI İÇİN 

ETKİLİ UYGULAMALAR 

Organik tarım, biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini korumayı esas alan yetiştirme tekniklerini kullanmayı 

hedefleyen, kontrollü ve sertifikalı bir üretim sistemidir. Organik tarıma başlayan üretici, kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşunun denetiminde toprak verimliliğini koruyabilmek için; çok yıllık ekim nöbeti, toprak işleme sayısını azaltma, 

yeşil gübreleme, organik hayvan gübresi veya bitkisel atıklardan hazırlanan kompost (yönetmelikçe izin verilenler) 

gibi tarımsal uygulamalar yanında besin elementlerinin yeterli olmadığı durumlarda bazı gübre ve toprak 

düzenleyicilerinin kullanımıyla sürdürülebilir toprak verimliliği sağlanabilmektedir.  

3.1. Teraslama  

Tarım topraklarını korumak amacıyla kullanılabilecek etkili yöntemlerden biridir. Ancak, bitki örtüsünün 

korunması gibi başka toprak koruma yöntemleriyle birlikte uygulanması gerekir. Teraslar, eğimli yamaç arazilerde 

yüzeysel akışı ve toprakların aşınıp taşınmasını kontrol altında tutan, birer kanalı bulunan toprak yapılarıdır (Ürgenç ve 

Çepel, 2001). Teraslar aynı eşyükselti eğrisi boyunca yamaç tarafından kazılan toprağın alt kısma yığılmasıyla oluşan 

tesislerdir. Yüzeysel akış sularının yamaç eteğine inmeden, toprak tarafından tutulması ve toprakta depolanmasını 

sağlar, aşırı yüzeysel akış sularının toprağı taşımasını önler, yağış sularının toprağın derin tabakalarına kadar inmesini 

ve yer altı suyunun zenginleşmesini sağlar. Denemeler ve uzun yılların uygulama sonuçlarına göre teras edilen 

alanlardaki fidanların tutma yüzdeleri ve büyüme hızlarının teraslanmamış alanlardakine oranla çok büyük ölçüde 

olumlu farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır (Ürgenç, 1998). 

3.2. Malçlama, Örtü Bitkisi ve Yeşil Gübre Kullanımı 

Malçlama bitkilerin daha iyi gelişme gösterebilmeleri için toprağın fiziksel özelliklerini (sıcaklık, nem, vb) 

artırmak, kaliteli, erkenci ve bol ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince bir tabakayla kaplanmasıdır. Malçlama 

toprağın çam pürü, bitki sapları, saman balyaları, çam kabuğu, mısır, pamuk, kanola, aspir ve ayçiçeği sapları, odun 

talaşı, öğütülmüş fındık ve ceviz kabuğu gibi bitkisel ürün artıkları ile kaplanması işlemidir. Sağlanan örtü, yağmur 

damlalarının darbe etkisini önlemekte, yüzey akışı suyunun ve rüzgârın hızını kesmektedir. Malç örtüsü suyun yüzey 

akış hızını azaltarak toprağa daha fazla su girişini sağlar. Rüzgârın kurutucu etkisini kırarak ve toprak yüzeyinde gölge 

oluşturarak buharlaşma hızını azaltır ve daha fazla su kaybını engeller (İlbaş, 2009). 

Örtü bitkileri, organik tarımın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi üzerinde önemli bir role sahiptirler. Bu 

bitkiler; toprağa organik madde sağlamak, toprak yapısını ve besin maddesi döngüsünü düzeltmek, toprağı 

erozyondan korumak ve yabancı ot ve diğer zararlıların kontrolünü sağlamada bir araç olarak kullanılır. Auerswald ve 

Schwab 1999, eğimli arazilerde erozyon riskinin örtü bitkileriyle azaltılabileceğini belirtmişlerdir. Özellikle yapraklı 

örtü bitkilerinin yağmur damlasının hızını keserek toprağa şiddetli çarpmasını, toprağın agregatlarının dağılmasını ve 

kaymak tabakası oluşumunu önlediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca örtü bitkilerinin kökleri, toprak parçacıklarına 

tutunarak toprağı ıslah eder ve suyun penetrasyonunu sağlayarak partiküllerin yüzeyden uzaklaşmasına engel olur 

(Bugg ve Van Horn 1998; McGourty, 2004; Acar ve ark., 2006; Olmstead, 2006a).  

İyi tesis edilmiş canlı örtü bitkileri, kurutulmuş örtü bitkisi artıklarıyla ve doğal bitki artıklarıyla 

karşılaştırıldığında yabancı ot tohumlarının çimlenmesini önlemede daha etkili olmaktadır (Bugg ve Van Horn 1998; 
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Thomas ve ark., 2003a ve b; Acar ve ark., 2006; Olmstead, 2006a). Örtü bitkilerinin seçimi arazinin verimliliğine, 

toprağın su tutma kapasitesine göre değişkenlik göstermektedir. Üreticilerin yaptıkları yetiştiriciliğin amacına, verim 

miktarına ve kalite hedeflerine veya kendi kriterlerine göre doğru seçimi yapmaları gerekmektedir (McGourty, 2004).  

Yeşil gübre, toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla yetiştirilen bitkilerin gelişmelerinin belli bir 

devresinde ve henüz yeşil haldeyken sürülerek toprak altına getirilmesidir. Toprağa organik madde ve azot 

kazandırarak toprağın verimlilik gücünü artırırlar, toprağı erozyondan korurlar, toprağın fiziksel şartlarını düzelterek 

bitkilerin besin elementlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlarlar, yıkanmayı önleyerek besin maddelerinin 

birikmesini kolaylaştırırlar ve toprak tavını koruyarak topraktaki biyolojik faaliyeti artırırlar.  

Yeşil gübrelemede fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi havanın azotundan istifade ederek köklerinde 

azot biriktiren baklagil bitkileri tercih edilmektedir.  Baklagiller yalnız toprağa organik madde kazandırmakla kalmayıp 

aynı zamanda toprağı azotça zenginleştirirler. Ayrıca derin kökleriyle toprağın alt tabakalarındaki bitki besin 

maddelerini alırlar ve kökleriyle daha fazla karbondioksit oluşturduklarından toprakta bulunan ve suda kolay 

erimeyen bitki besin maddelerinin kolay erir hale geçmesine imkân verirler. Seçilecek yeşil gübre bitkisinin her 

şeyden önce mevcut iklim, toprak ve yetiştirme şartlarına uygun olup hızlı gelişme göstermesi, mümkün olduğu 

kadar çok toprak üstü kısım meydana getirmesi ve fakir topraklarda iyi bir gelişme göstermesi istenmektedir (Eto, 

2012). 

3.3. Kompost, Vermikompost ve Çiftlik Gübresi Kullanımı 

Kompost; bitkisel ve hayvansal atıkların sıcak ve nemli ortamda çürütülüp ayrışmasıyla elde edilir. 

Yapımında; dökülen yapraklar, kesilen çimler, hayvan gübreleri, sebze ve meyve artıkları vs. kullanılabilir. Materyalin 

çeşidine ve kompost yapım yöntem ve koşullarına bağlı olarak organik atıkların kompost haline gelme süresi 6-24 ay 

arasında değişmektedir  (İlbaş, 2009). Kompost kullanımı, toprağı hem besin maddelerince zenginleştirir hem de iyi 

bir fiziksel yapı kazandırılmış olur. Yüksek oranda organik madde içerir, yararlı mikroorganizmaların yaşamaları için 

uygun ortam sağlar, toprağın su tutma kapasitesini ve gözenek yoğunluğunu arttırır.  

Organik tarımda kompost yapımında kimyasal olarak muamele görmemiş materyaller ve kompost yapımını 

hızlandırmak için ise genetiği değiştirilmemiş uygun bitkisel kaynaklı karışım veya mikroorganizma karışımları 

kullanılabilmektedir (Ek: Resmi Gazete-25/10/2008-27035). 

Son yıllarda uygulamada popülarite kazanan vermikompost (solucan gübresi), organik materyallerin 

solucanlar kullanılarak humus benzeri materyallere dönüştürülmesi ile elde edilmektedir (Garg et al., 2010).  

Vermikompost uygulamasının bitkinin gereksinim duyduğu bitki besin maddelerini elverişli bir biçimde sağladığı ve 

bu besinlerin bitki tarafından alımını artırdığını göstermektedir (Peyvast et al., 2007). 

Çiftlik gübresi, sadece bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermeyip (Lampkin, 2002; Watson et 

al., 2002; Schoenau, 2006), toprağın fiziksel ve biyolojik özellikleri üzerine de olumlu yönde etki göstermektedir. 

Çiftlik gübreleri toprağı organik maddece zenginleştirip fiziksel özelliklerini iyileştirdiği gibi içerdiği bitki besin 

maddeleriyle toprak verimliliğini arttırmaktadır. Bu organik maddelerin ayrışma ürünü olan hümik maddeler, toprakta 

agregasyonu (kümeli yapı oluşumunu) teşvik eder. Toprağın su tutma kapasitesini, çabuk tava gelmesini, 

havalanmasını, kolay işlenmesini ve erozyona karşı korunmasını sağlar.  

Organik tarımda kullanılan gübreler organik hayvansal üretimden elde edilip, uygulama miktarı 

yönetmelikte belirlenen sınırı aşmayacak şekilde yapılmalıdır. Organik üretimde kullanmak amacıyla yeterli organik 

çiftlik gübresi temin edilemediğinde yetkilendirilmiş kuruluşun onayıyla ekstansif konvensiyonel üretimden elde 

edilen çiftlik gübrelerinden ve bunların kompostlarından gübre ve toprak iyileştirici olarak yararlanılabilmektedir. 

3.4. Ekim Nöbeti  

Aynı tarla üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmesine 

denir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin 

artırılmasıdır (Tugay, 1988; Sencar ve ark., 1994). İyi seçilmiş bir ekim nöbeti; hastalık, zararlı ve yabancı ot 

yoğunluğunu azalttığı gibi toprak canlılığını derinlemesine arttırmak, toprağın çeşitli katmanlarından aynı derecede 

yararlanmak ve erozyonu önlemek gibi pek çok avantajları sağlayarak toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını 

iyileştirmekte ve üretkenliği arttırmaktadır. 

Organik tarımda toprak verimliliğinin sağlanması, organik madde miktarının arttırılması ve hastalık zararlılar 

ile mücadelede başarılı olunabilmesi için uygun bir ekim nöbeti planlaması yapılmalıdır. Rotasyonda azot tüketimi 

fazla olan bitkiler azot depolama özelliğine sahip bitkilerle, derin köklü bitkiler yüzeysel köklü bitkilerle ve su tüketimi 

fazla olanlar daha az su tüketen bitkilerle ardı ardına gelecek şekilde yetiştirilmelidir.  
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3.5. Koruyucu Toprak İşleme  

Şeritvari toprak işleme, ekim sırasında toprak işleme, malçlı toprak işleme, azaltılmış toprak işleme ve 

doğrudan ekim, sıfır toprak işleme yöntemlerinden oluşur. Koruyucu toprak işlemede 2 temel düşünce 

hedeflenmektedir. İlki ön bitki veya ikinci ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye yakın katmanlara 

yerleştirilmesi, ikincisi ise toprak işleme yoğunluğunun azaltılmasıdır (Önal, 1995). Bu sistemin uygulandığı 

topraklarda agregat stabilitesi ve organik madde içeriği daha yüksektir. Dolayısıyla, erozyon tehlikesi daha az, 

verimlilikleri daha yüksektir. 

3.5.1. Şeritvari ekim 

Tohum yatağı hazırlığı için ekim öncesi tarla yüzeyinin 1/3’ünün işlenmesine izin veren koruyucu toprak 

işleme uygulamasıdır. Bu uygulamada toprak işleme genellikle ekimle beraber yapılır. Toprak 5-30 cm genişliğinde 

şeritler halinde işlenir, bunun dışında kalan bölgeler anızla örtülü bırakılır (Godwin, 1990). Böylece hem toprağın 

sadece üretim yapılacağı alan işlenmiş olacak hem de toprak yüzeyine yakın bölgede organik madde miktarı artarak 

toprağın agregat stabilitesi ve dayanımı artacak, erozyon riski ise azalacaktır. 

3.5.2. Anıza doğrudan ekim   

Anız, bir önceki dönem hasat edilen kültür bitkisi sapı, yaprağı, kökü ile çeşitli yollarla öldürülen yabancı ot 

gibi bitki artıklarından oluşmaktadır. Anız yakma verimli tarım alanlarının azalmasına ve tarım topraklarının 

sürdürülebilir verimliliğini yitirmesine neden olmaktadır. Anızın yakılmasına bağlı olarak toprağın en verimli üst 

katmanında ortaya çıkan yüksek sıcaklık sonucu bu bölgedeki toprak organik maddesi yok olmakta ve toprağın 

önemli biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri zarar görmektedir. Organik tarımda anız yakmaya izin 

verilmemektedir. Anızın yakılmayıp bir sonraki ekim dönemine kadar toprakta bırakılması veya parçalanarak toprağa 

karıştırılmasıyla doğal ekosistem ve biyoçeşitlilik korunmuş olacaktır.  

Anıza doğrudan ekimde; ürün, ekim döneminde anız üzerine ekim yapabilen makinelerle doğrudan anıza 

ekilir (Aykas ve ark., 2005). Toprak işleme yapılmadığı ve anız toprakta bırakıldığı için toprak en yüksek düzeyde 

korunmakta ve verimliliği arttırılmaktadır. Bu yöntemin kullanılabilirliği anız bitkisi ve ekilecek bitkinin türüne, yabancı 

ot yoğunluğuna, erozyon derecesine ve toprağın havalanma ihtiyacı durumuna göre değişmektedir. En uygun olanı 

buğday, arpa ve diğer buğdaygillerin üzerine yapılan ekim olmaktadır (İlbaş, 2009).  

4. SONUÇ 

Ülkemizde verimli toprak alanları her geçen gün şehirleşme, sanayileşme ve ulaşım faaliyetleri sonucu 

azalmakta; geriye kalan arazilerde aşırı gübreleme, ilaçlama, evsel ve endüstriyel atıkların zararına maruz kalmaktadır. 

Her geçen gün tarım yapacak alanlarımızı çeşitli nedenlerle kaybediyoruz, bu hızla gidilirse gelecekte tarımsal 

üretimi gerçekleştirecek verimli topraklarımız tükenecek. Organik tarım gibi alternatif tarım sistemleri kullanılarak 

topraklarımızın verimliliği korunabilir, insana, doğaya ve çevreye dost bir üretim gerçekleştirilebilir. Organik tarımın 

olmazsa olmazı toprağın canlılığının korunması verimliliğinin sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçla malçlama, örtü 

bitkisi, yeşil gübreleme, ekim nöbeti, koruyucu toprak işleme gibi tarımsal uygulamalar yanında besin elementlerinin 

yeterli olmadığı durumlarda bazı gübre ve toprak düzenleyicilerinin kullanımına izin verilmektedir. Böyle bir 

sürdürülebilirliğe ancak ve ancak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin uygun olması ile ulaşılabilir. 

Toprak ekosistemi beslenmeli verimlilik en yüksek seviyede tutulmalı ki üretim sırasında bitki, büyüyebilmek ve 

gelişebilmek için topraktaki doğal kaynaklardan faydalanabilsin.  

Sonuç olarak, bu kadar karmaşık bir yapıya sahip olan toprakta, bitki gelişimi ve optimal verimi diğer ekolojik 

koşullar ve insan müdahalesi gibi daha pek çok etken yönlendirmektedir. Sürdürülebilir toprak verimliliği için tüm 

toprak, bitki, iklim koşulları ve insan faktörünün birbirlerine uyumlu olması gerekir. Bu denge ve düzen birbirlerinin 

aleyhine bozulduğu anda, toprak verimliliği ve sonuçta ürün verimi olumsuz yönde etkilemektedir.  
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TOKAT İLİNDE ORGANİK TARIMIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Selma ÖZTEKİN1  Ayşe YEŞİLAYER2 

ÖZET 

Geleneksel tarım sistemlerinde yoğun kimyasal gübre ve ilaç kullanılması doğal kaynakları, çevre ve insan sağlığını ciddi sorunlarla yüz 

yüze getirmiştir. Bunun sonucunda ekonomik açıdan yeterli, güvenilir ve çevresel sürdürülebilirliğe sahip üretim modelleri arayışına girilmiştir. 

Organik tarım modeli, kimyasal kalıntı taşımayan, çevre ve insan sağlığına dost, besin değeri yüksek gıda üretimi sağlayan toprak verimliliğini 

artıran bir sistemdir. Türkiye’de organik üretim birçok ilimizde gün geçtikçe artmaktadır. Tokat ili organik tarıma yeni adım atmıştır. Tokat’ta organik 

yetiştiricilik hızla gelişmektedir.  Tokat’ta 6.691 da alanda üreticiler organik yetiştiricilik yapmaktadır. Bu çalışmada Tokat İlinde organik tarımın 

mevcut durumu, potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar kelimeler: organik üretim, organik tarım, Tokat 

PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS OF ORGANIC AGRICULTURE İN TOKAT 

PROVINCE 

ABSTRACT 

The natural resources, environment and human health have been faced with serious problems due to usage of intensive chemical 

fertilizers and pesticides in conventional farming systems. As a result, being in search of economically adequate, reliable and environmental 

sustainabil production models has begun. Organic farming model, without chemical residue, environmental and human health friendly, high 

nutritional value of food production is a system that improves soil fertility. Many provincenses are incerasing day by day in organic production in 

Turkey. Tokat province has stepped into a new organic agriculture. Organic farming is rapidly advanced in Tokat. Organic cultivation carried out by 

producer in the field 6.691 da in Tokat. In this study will be given information to the current state of organic farming, potential and solution 

suggestions in Tokat.  

Keywords: organic production, organic agriculture, Tokat 

GİRİŞ 

Günümüzde aşırı ve doğal olmayan girdi kullanımı, aynı alan üzerinde ekim nöbetinin yapılmaması, yanlış 

toprak işleme uygulamaları, toprağın fiziksel yapısının bozulması, organik madde ve canlılığının yitirilmesi, besin 

madde dengesinin bozulması, tuzlanma, çoraklaşma gibi önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmiş ve dolayısıyla 

ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Kimyasal gübrelemenin aşırı kullanımı toprak kalitesinin 

bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda insan sağlığı ve çevre zarar görmektedir (Arisha and Bardisi, 1999).  

Bitkisel üretimde, mineral gübreleme bitki besin elementlerinin temel bir kaynağı olarak işlev yaparken; organik 

gübreleme ise hem besin elementi hem de toprak kalitesini artırıcı yani toprak yapısı ve mikrobiyal aktiviteyi teşvik 

edici bir unsur olarak işlev yapmaktadır (Naeem et. al., 2006). Günümüzde bilinçsizce yapılan sulama ve gübreleme 

sonucunda yetiştirilen ürünlerin kalite ve verimlerinde düşmelerin olduğu, topraklarda tuzlanmanın ortaya çıktığı, 

insan ve çevre sağlığının olumsuz etkilendiği fark edilmeye başlanmıştır (Yakupoğlu ve Özdemir, 2004). Dünya 

nüfusundaki hızlı artışa bağlı olarak hemen her alanda aşırı su kullanılmaktadır. Tarımsal üretimdeki yeniliklere 

rağmen yanlış sulama uygulamaları sonucunda hem su hem de toprak kaynaklarında kirlilik ortaya çıkmakta, yoğun 

kimyasal ilaç ve gübre kullanımı sonucunda içme ve yer altı sularımız kirlenmektedir (Kenanoğlu, 2008). Bunun 

sonucunda tarımsal üretimde, doğaya kendini yenileme fırsatı verecek yeni yaklaşımlar arama sürecine girilmiştir. 

Organik tarım, kimyasal gübrelerin kullanımını, gelişme düzenleyicileri ve sentetik kimyasalların kullanımını 

yasaklarken, toprak koruma, ürün rotasyonu, organik ve yeşil gübrelemeye, biyolojik mücadeleye izin veren bir 

sistemdir. Organik tarım çevresel olarak sürdürülebilir tarımsal üretim seçeneklerinden birisidir (Kurtar ve Ayan, 

2004). Organik tarım, toprak verimliliğini koruma ve artırma, su kullanımını en az seviyede tutma, biyoçeşitliliği 

koruma, zararlı kimyasal girdilerin kullanılmasının durdurulması ve tüketiciler için sağlıklı gıdaların üretilmesini garanti 

etmesi gibi çevresel ve sosyal hizmetler sağlamaktadır (Gomiero et. al., 2008). Organik tarımın özü, gelecek nesillere 

verimli topraklar ve sağlıklı bir çevre ve hazırlamaktır. Organik tarım, ürünleri üretilmesinden pazarlanmasına kadar 

kendine özgü uygulamaları olan çevreye, hayvana ve insan sağlığına zararı olmayan, aynı zamanda herhangi bir 

kimyasal maddenin kullanılmadığı bir sistemdir (Demiryürek, 2004). Organik tarım sürdürülebilir tarım olarak da 

                                                           
 

1 Orta  Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü TOKAT. 
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tanımlanmaktadır (Lampkin, 1990). Dünya’da en fazla Avustralya ve Arjantinde organik tarım yapılmaktadır (Yussefi 

and Willer, 2003). Organik tarım pazarının Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya ve Avustralya’da hızla geliştiği 

görülmektedir (Fibl, 2012). 

Dünya ticaretinde 1970’li yıllarda yer alan organik tarım ürünlerine paralel olarak Türkiye’de de 1984-1985 

yıllarında organik tarım ürünleri üretimi başlamıştır. Türkiye ekolojik ve coğrafik koşullarıyla organik tarım yapmaya 

son derece uygun bir konumdadır (). Ancak Türkiye’nin dünya pazarındaki üretim miktarı çok düşüktür (Demiryürek, 

2004). Dünyaya bakıldığında ise önde gelen organik ürün ticareti yapan bölgeler Avrupa (%51) ve Kuzey Amerika (% 

46)’dır (Fibl, 2012). Organik tarım faaliyetleri Türkiye’de hızla ilerlemekte ve Tokat İli’de bu ilerlemenin içinde yer 

almaktadır.  

Türkiye’de organik tarım 2005 yılında 203,811 ha’da;  2012 yılında 702,909 ha alanda yapılmıştır. 2005-

2012 yılları arasında organik tarımın yapıldığı alan  % 244,88 artmıştır. Alınan üründe ise % 31,47 artış göstermiştir. 

2005 yılında 421,934 ton ürün alınırken 2012 yılında 1,750,127 ton ürün alınmıştır (TÜİK, 2013). Tokat’ta 62,500 

da’lık alanda doğadan toplama yoluyla organik tarım yapılırken 6,691 da alanda üreticiler organik yetiştiricilik 

yapmaktadırlar (Anonim, 2013). Tokat’ta 2009 yılında 3,680 da alanda organik tarım yapılmaya başlanmış ve 708,422 

kg ürün alınmıştır. 2012 yılında ise 6,691 da alanda 900,00 kg ürün elde edilmiştir (Çizelge 2).   

TOKAT İLİ ORGANİK TARIM POTANSİYELİ  

Tokat ili sahip olduğu toprak yapısı ve su kaynakları ile önemli bir tarımsal potansiyel oluşturmaktadır. Kuru 

ve sulu tarım alanlarını içeren Tokat ilinde hemen hemen bütün tarımsal ürünler yetiştirilebilmektedir. Almus, Erbaa, 

Reşadiye ve Niksar Tokat ilindeki organik tarım faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı ilçelerdir. Almus’ta doğadan toplama 

yoluyla kuşburnu ve yabani elma; Erbaa’da haşhaş ve buğday, Reşadiye’de meyve ve sebzeler, Niksar’da organik 

elma ve ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Halihazırda 6691 da’lık bir alanda, Organik Tarım Sertifikasına sahip 150 

çiftçi tarafından yapılan organik tarım uygulaması gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2013). Tokat çiftçisi yetiştirdikleri 

ürünlerin organik olarak üretimi ve pazarının sağlanması açısından çalışmaları mevcuttur. Tokat ili içerisinde 2009 

yılından itibaren 659 çiftçi organik üretim içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de organik üretim yapan 174,757 çiftçi 

bulunmaktadır. İlde yaklaşık 74,681da alanda 3,170,694 kg organik üretim gerçekleşmektedir. Türkiye’de organik 

tarımın yaygınlaştırılması amacıyla son veriler ışığında 702,909 da alanda yaklaşık 1,750,127 ton organik üretim 

gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2013).  

Çizelge 1. Türkiye’nin Organik Tarımsal Üretim Verileri (TÜİK, 2013) 

Yıllar Ürün sayısı Çiftçi sayısı Yetiştiricilik yapılan alan (da) Üretim miktarı (ton) 

2009 212 35,565 501,641 98,375 

2010 216 42,097 510,033 1,343,737 

2011 225 42,460 614,618 1,659,543 

2012 204 54,635 702,909 1,750,127 

Çizelge 2. Tokat’ın Organik Tarımsal Üretim Verileri (Anonim, 2013) 

Yıllar Ürün sayısı Çiftçi sayısı 
Yetiştiricilik yapılan 

alan (da) 

Doğal toplama 

alanı (da) 

Toplam üretim 

alanı (da) 
Üretim miktarı (kg) 

2009 28 143 3,680 24,360 28,040 708,422 

2010 33 159 57,390 51,360 57,390 820,105 

2011 31 141 6,920 - 6,743 742,167 

2012 29 216 6,691 62,500 7,316 900,00 

TOKAT İLİNDE ORGANİK TARIMDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Tokat’ta iç pazarda tüketicilerin organik ürünü tam olarak benimsememiş olmalarından dolayı talep 

noksanlığı vardır. Bunun yanısıra organik olarak elde edilen ürünlerinde satış ve pazarlanması tamamiyle üretici birliği 

yoluyla olmalıdır. Bu nedenle sözleşmeli organik üretim teşvik edilerek yetiştirilen organik ürünleri alım garantisi 

sağlanmalıdır. Yine organik tarım yapan üreticiler örgütlenerek bölgesel işbirliği ve güç birliği artırılarak yetiştirilen 

ürünün pazarlanmasını sağlayabilirler. Organik üründe verimde düşmeler gözlenmektedir. Organik tarımın başarı ile 

yürütülebilmesi için organik tarım desteklenmelidir. Üreticiler eğitilmeli, organik tarımı bilen kuruluşlarca danışmanlık 

hizmeti verilmelidir. İlde organik hayvancılık başlatılmalı ve organik gübre elde edilmelidir. Tokat’ta organik ürünlere 

yönelik sanayinin olmaması önemli bir eksikliktir. İlde iklim ve toprak koşullarına en uygun çeşitlerin belirlenerek bu 

çeşitlere ait organik sertifikalı tohum üretimine başlanması gerekmektedir.   
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SAMMEY TARIM İŞLETMESİ ARAZİLERİNİN TEMEL TOPRAK ÖZELLİKLERİ, 

SINIFLANDIRILMASI VE HARİTALANMASI 

Orhan DENGİZ1  Mustafa SAĞLAM1  F. Esra SARIOĞLU1  Abdulmuttalip EFENDİLER1 

ÖZET 

Toprakların sahip oldukları doğal nitelik ve yetenekleri, çeşitli kullanımlar karşısındaki davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 

çalışmanın amacı, SAMMEY tarım işletmesi arazilerinde yer alan farklı toprakların belirlenmesi, morfometrik sisteme göre sınıflandırılarak yayılım 

alanlarının 1:5.000 ölçekli harita üzerine aktarılması ve böylece farklı toprakların alansal dağılımlarının belirlenmesidir. İşletme arazileri Samsun-

Bafra karayolunun güneyinde yer almakta olup yaklaşık 717,83 da’dır. Büyük çoğunluğunda meyvecilik yapılmasının yanı sıra mera-ormanlık 

alanlar da bulunmaktadır. Alana ait topografik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda araştırma alanında 

12 profil açılmıştır. Detaylı arazi gözlemleri, grit yöntemi ve burgu yoklamaları ile gerçekleştirilmiştir.  Açılan profillerin her birinden horizon esasına 

göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuarda fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin 

değerlendirilmesi ile 11 farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Belirlenen toprakların 2 tanesi pedogenetik sürecin başlangıç aşaması yani genç olmaları 

nedeniyle Entisol ordosuna, 5 tanesi Inceptisol ve 4 tanesi ise Vertisol ordosuna dahil edilmişlerdir. Araştırma alanında en fazla alana sahip Vertic 

Calciustept (% 23,7) iken en az alan % 1,2 ile Oxyaquic Haplustept topraklardır. Ayrıca çalışmada çalışma alanı içerisinde belirlenen toprak 

sorunlarına ilişkin çözüm önerileri de verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SAMMEY Tarım İşletmesi, Toprak Özellikleri, Toprak Haritalama 

SOIL PROPERTIES, CLASSIFICATION AND MAPPING OF SAMMEY AGRİCULTURAL 

FARM LANDS 

ABSTRACT 

Natural attributes and capabilities of soils significantly affects the behavior of soils on variety of land use types.    The main aims of this 

study are identification of different soils in Sammey Agricultural Farm, classification based on morphometric system mapping at 1:5000 scaled 

and determining the spatial distribution of different soils. The study area covers 717.8 da and located at south of the Samsun- Bafra highway. Most 

of the study area has been used as fruits growing along with pasture and forest land in the study area. After evaluating the topographic, geologic 

and geomorphologic maps, 12 soil profiles were excavated in the study area. Soil samples were collected from each horizons and physical and 

chemical analysis were performed in the laboratory. According to laboratory results and land observations, 11 different soil series were described. 

Two of them were classified as Entisols due to weak pedogenetic process and described as young soil, 5 of them were classified as Inceptisols and 

4 of them were classified as Vertisols. The most common soil (23,7%) of study area is Vertic Calciustept whereas; Oxyaquic Haplustep soil has the 

smallest part of the study area. In addition, some suggestions were also given to solve soil problems determined in the study area.    

Key Words: SAMMEY Agricultural Farm, Soil properties, Soil mapping 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik gelişmesi doğal kaynaklarının zenginliğine ve bu kaynakların etkin ve sürdürülebilir 

biçimde kullanılmasına bağlıdır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklardan bilimsel yöntemlerle ve güncel olarak 

elde edilen bilgilerin doğru bir şekilde kullanımı ile sağlanabilir. Son derece sınırlı, yenilenemeyen ve üretilip 

çoğaltılamayan toprak ve su kaynaklarımız, yanlış arazi kullanımları, erozyon ve diğer arazi bozunumları sonucu hızlı 

bir şekilde tahrip edilip yok olmakta ve bu süreç hızla devam etmektedir. Topraklarımızın amacına uygun 

sürdürülebilir kullanımlarının belirlenmesi ve planlanması, topraklar hakkında detaylı, güncel ve doğru bilgilerin elde 

edilmesiyle sağlanabilir. Ülkemizde topraklar hakkında ayrıntılı ve güncel bilgileri içeren detaylı toprak etüt ve 

haritalarının bulunmayışı en önemli sorunların başında gelmektedir.  Çünkü toprakların özellikleri bulundukları yere 

göre değişir ve bu değişim, iklim ve yaşayan organizmaların ana materyal üzerine, topografya veya yersel röliyefin 

belirli bir zaman süresince etkisi ile yönlendirilmektedir. Toprakların sınıflandırılmaları ve seri düzeyinde 

haritalanmalarında göz önüne alınan en önemli kriterlerin başında,  ayırıcı toprak karakteristiklerinin ölçülebilir, 

gözlenebilir ve kesine yakın derecede haritalanabilir olması ve bu karakteristiklerin toprak genesisi ile ilgili olması 

gelmektedir. Bu nedenledir ki, arazi kaynaklarının doğru ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan 

en önemli kaynaklardan birsi farklı özelliklere sahip toprakların yayılımlarını gösteren toprak haritalarıdır. Toprak etüt 

ve haritalama çalışmaları sonucu üretilen toprak haritaları ve bununla ilişkili sunulan raporlar kullanıcılar için toprak 

veri tabanı oluşturmaktadır. Raporların doğruluğu, detay ve içerdiği ilave bilgilerin zenginliği, bu amaçla sonraki 

kullanımlar için geçerli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. 
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Yapılan bu çalışmanın amacı Samsun’un 19 Mayıs ilçesi ile Bafra ilçesi arasında ve Bafra ovasının güneyinde 

yer alan yamaç-tepelik araziler üzerinde dağılım gösteren ve çoğunlukla meyve yetiştiriciliğinin yapılmasının yanı sıra 

azda olsa meralık ve ormanlık alanlarda içeren SAMMEY tarım işletmesi arazilerinin detaylı toprak etüd ve haritalama 

çalışmasını kapsamaktadır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Araştırma Alanının Genel Tanımı 

Çalışma, Samsun ilinin Ondokuzmayıs İlçesine 10 km mesafede bulunan Elifli köyü yakınlarında üzerinde 

meyvecilik üretimi yapılan arazilerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanı Bafra Ovasının güneyinde 4598500-

4597500 K, 749250-750000 D (UTM-m) koordinatları arasında yer almaktadır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. SAMMEY Tarım arazilerinin bulunduğu konum 

Araştırma sahasının içerisinde yer aldığı Bafra Ovası ve yakın çevresine ait ana kayayı, yaşlıdan gence doğru 

Mesozoyik, Tersiyer ve Kuaterner arazileri oluşturur (MTA, 1961). Kuaterner arazileri, ovayı kuzey-güney yönde kesen 

Kızılırmak ve diğer derelerin taşımış olduğu alüvyon ve taraça depoları oluşturur. Alüvyonlar siltli ve çakıl niteliğinde 

olup çakıllar çoğunlukla volkanik kökenli kayaçlardan ve kireç taşlarından oluşmakta, taşkın yatakları dışında ise siltli 

kil, kumlu kil ve kil özelliği göstermektedir. Tersiyer’e ait araziler, Doğankaya-Karaköy harası arasında Eosen 

konglomera, kumtaşı ve marnları; Derbent baraj yerinde ve sulama ana kanalının son kısımlarında ise aglomera, 

volkanik breş, tüf, bazalt ve andezit şeklinde görülür. Mesoyozik’e ait araziler ise, araştırma sahasının güneyinde yer 

alan dağlık alan üzerinde görülmekte olup Kreatase flişi, kumtaşı ve marnlardan meydana gelmektedir (DSİ, 1986). 

Çalışma alanı toprakları ise, Horror Deresinin getirdiği killi aluviyal depozitler ile marn ve bazalt ana materyalleri 

üzerinde yer almaktadır. 

Bölgenin yıllık sıcaklık ortalaması 13,6 oC ve yağış ortalaması ise 764,3 mm.dir. Yağışların büyük bir kısmı kış 

ve ilkbahar aylarında düşmektedir. Bu nedenle ovada, Ocak – Haziran ayları arasında taban suyu yüksektir. Bölgenin 

SAMMEY Tarım 

İşletmesi 
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iklim tipi Thornthwaite yöntemine göre incelenmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre nemlilik indisi Im= 16,94 olarak 

bulunmuş ve bu değere göre Bafra’nın ilçesinin iklim tipi yarı nemli, nemli iklimler (C2) sınıfında belirlenmiştir.  Yıllık 

potansiyel evapotranspirasyon miktarına göre ise iklim tipi, 726,7 mm ile Mezotermal (orta sıcaklıktaki iklimler)  B2'  

sınıfında yer almıştır. Sıcaklık rejimi ise; deniz iklim etkisine yakın b4 sınıfı olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 

Bafra ilçesinin; C2 B2'sb4' simgeleri ile gösterilen “Yarı Nemli – nemli iklimler, Mezotermal, Yazın orta derecede su 

açığı, denizel iklim etkisine yakın” bir iklim tipine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Soil Survey Staff (1999)’a göre 

nem rejimi Ustik, sıcaklık rejimi ise Mesik olarak bulunmuştur (Sarıoğlu ve Dengiz, 2012). 

2.2. Yöntem 

Çalışma alanı topraklarının seri düzeyinde özelliklerinin belirlenmesi ve toprak taksonomisine göre yeni 

toprak haritasının oluşturulması işlemi büro, birinci arazi, laboratuar, ikinci arazi ve büro çalışmaları olmak üzere beş 

aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çalışma alanına ait ön veri ve bilgiler ile yardımcı kartografik materyaller 

değerlendirmeye alınmıştır. Bunlar, araştırma alanına ait bitki deseni, iklim değerleri, topografik, jeolojik haritalardır. 

1:5.000 ölçekli topografik harita TNT Mips 6.4 GIS programı kullanılarak alanın Sayısal Arazi Modeli (SAM) ve 

topografik kesit  üretilmiştir. Böylece alanda yayılım gösteren doğal drenaj desenleri, fizyografik üniteler, yükselti, 

eğim, rölyef, bakı ve arazi şekilleri çıkartılmıştır. Arazi şekli ve arazi örtüsü jeolojik verileri ile birleştirilerek farklı ana 

materyal ve farklı fizyografya üzerinde oluşmuş olası farklı topraklar tespit edilmiş ve ön (taslak) toprak haritası 

oluşturulmuştur. Belirlenen olası farklı profil çukurlarının koordinatları harita üzerine aktarılmıştır. İkinci aşama olan 

arazi çalışmasında ise daha önceden yapılan büro çalışması sonucu belirlenen olası farklı özellikteki topraklar 

koordinatlarına göre arazide Yer Belirleme Aleti (GPS) kullanarak profil çukurları açılmıştır. 

Farklı toprak profillerinden genetik horizon esasına göre morfolojik tanımlamalar yapılmış toprak örneği 

alınmıştır. 40 adet toprak örneklemeleri yapılarak laboratuara getirilmiş ve analiz ön işlemlerine tabi tutulmuştur. 

Analizlere hazır hale getirilen topraklarda fiziksel, kimyasal, ve bazı verimlilik analizleri yapılmıştır. 

Arazide toprakların morfolojik özelliklerinin incelenmesi amacıyla dikkate alınan kriterler, örneklemeler ve 

sınıflandırma için Soil Survey Staff (1993 ve 1999) kullanılmıştır. Laboratuar ve arazi çalışmaları sonucu kesinleşen 

farklı profil özelliklere sahip topraklar toprak taksonomisine göre sınıflandırılmışlardır. Seri sınırlarının saptaması 

amacıyla arazide gerekli kontroller yapıldıktan sonra sınırlar kesinleştirilmiş ve gerekli toprak fazları oluşturularak 

çalışma alanına ait 1:5.000 ölçekli “Temel Toprak Haritası” yapılmıştır. Seri bazında yürütülecek olan çalışmada, 

toprakların fazlara ayrılmasında gözetilen taşlılık, eğim, drenaj, bünye, derinlik, tuzluluk-alkalilik gibi faktörler içinde 

yine Soil Survey Staff (1993)’den yararlanılmıştır.  

Alınan toprak örneklerinde tekstür (Bouyoucous, 1951), katyon değişim kapasitesi (Rhoades, 1986), CaCO3 

(Soil Survey Staff, 1993), organik madde (Jackson, 1958), pH (Soil Survey Staff, 1992) ve EC (Soil Survey Staff, 1992), 

toplam azot (Soil Survey Staff, 1992), yarayışlı fosfor (Soil Survey Staff, 1992), yarayışlı Fe, Cu, Zn, Mn (Lindsay and 

Norvell, 1978) ve B (Wolf, 1971) analizleri yapılmıştır.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Lokal alanlarda farklı toprakların belirlenmesi işlemlerinde özellikle farklı fizyografik birimlerin ortaya 

çıkartılması önemli bir aşamadır. Bu amaçla 1:5.000 ölçekli topografik harita sayısallaştırılarak eş yükselti, kabartı, 

yükselti ve eğim haritaları Şekil 2 de verilmiştir. Çalışma alanı deniz seviyesinden 20-125 m yükseklik arasında 

bulunmaktadır. Alan taban, yamaç ve tepe üstü düzlüklerden oluşan fizyografik ünitelere sahiptir. Alan toprakları killi 

aluviyal ve koluviyal depozit, marn-kireç taşı, kum taşı ve bazalt anam materyaller üzerinde oluşmuştur. 
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Şekil 

2. 

Çalışma alanına ait topografya, kabartı, eğim ve yükselti haritası 

3.1. Araştırma Alanı Mevcut Arazi Kullanım Durumu 

SAMMEY toplam arazi varlığı 717,83 da alan olup büyük çoğunluğunda meyvecilik yapılmasının yanı sıra 

mera-ormanlık alanlar da bulunmaktadır. Meyve üretiminde başlıca Elma; başlıca çeşitleri Fuji, Gala, Super chief, 

Grainy smite, Gold chief anaç olarak M-9, Armut; Deveci, Abbade, Abbade fete-comision, Naşi, Kerme anaç olarak BA-

29, Nektarin; Late fair, Sweet lady, GF 677, Şeftali; Francoise, Rich may, Elegant, Elegant lady, Symphony, October 

star, Red star anaç olarak GF 677,  Kiraz; Early lorry, Lapins, Regina, Skeena, 0900 anaç olarak Gisela 5. En fazla üretim 

alanı elma yetiştiriciliğinde görülmektedir (Çizelge 1 ve Şekil 3). 

 

A 
B 

C 

D C 
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Çizelge 1. Çeşitlerin alansal dağılımları 

Parsel No Arazi Kullanım Alan (da) 

1,1-1,2 Büyük Elma 64,426 

2.1-2,2 Armut 62,782 

3,1-3,2 Nektarin 72,228 

4,1 Kiraz 30,758 

5,1-5,2 Dikenli elma 71,635 

6,1 Şeftali 45,766 

7,1 Erik 40,198 

10,1-11,2 Üst elma 72,950 

5,3-7,1-8,1-9,1-9,2-11,1-12,2-12,1--yol-havuz Boş 257,08 

Toplam 717,83 

 

Şekil 3. Çalışma alanı arazi kullanım haritası 

3.2. Çalışma Alanında Dağılım Gösteren Farklı Topraklar ve Özellikleri 

Bölgeye ait topografik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda 

araştırma alanında 12 profil açılmıştır. Detaylı arazi gözlemleri, grit yöntemi ve burgu yoklamaları ile 

gerçekleştirilmiştir.  Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuarda 

fiziksel ve kimyasal analizleri Çizelge 3 de verilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin 

değerlendirilmesi ile 11 farklı toprak tanımlanmıştır. Belirlenen toprakların 2 tanesi pedogenetik sürecin başlangıç 

aşaması yani genç olmaları nedeniyle Entisol ordosuna, 5 tanesi Inceptisol ve 4 tanesi ise Vertisol ordosuna dahil 

edilmişlerdir. Araştırma alanında en fazla alana sahip Vertic Calciustept (% 23,7) iken en az alan % 1,2 ile Oxyaquic 

Haplustept topraklardır (Çizelge 2 ve Şekil 4). Ayrıca çalışmada havza içerisinde belirlenen toprak sorunlarına ilişkin 

çözüm önerileri de verilmiştir. 

Typic Haplustert-(THa) olarak sınıflandırılan topraklar koluviyal kil depozitleri üzerinde oluşmuş, düz düze 

yakın ile hafif eğimler arasında yer almakta olup derin,  geçirgenlikleri düşük Vertisol topraklardır. Toprakların profil 

boyunca bünyelerinde bir değişiklik olmayıp killidir. Kil oranlarının çok fazla olması nedeniyle geçirgenlikleri oldukça 

düşük bu nedenle en önemli sorun olarak drenaj problem görülmektedir. Topraklar yüzeyde kireçli iken derinlere 

doğru bir miktar kireç oranındaki artışla orta kireçli olmaktadır. Toprakların pH değerleri 7,91-8,04 arasında hafifi 
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alkalin reaksiyonu ve tuzluluk problemleri yoktur. Organik madde yüzeyde orta seviyede bulunurken bu oran 

derinlere doğru azalmaktadır. Bu topraklar üzerinde çoğunlukla armut yetiştiriciliği yapılmaktadır.  Armut bitkisinin 

toprak istekleri yukarıdaki bölümde detaylı olarak verilmiştir.  Armut toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak bol 

ve kaliteli meyve elde edebilmek için derin, sıcak, drenajı iyi yapılmış topraklar tercih edilmelidir. Fakat bu toprakların 

ağır bünyeli oluşları su tutma kapasitelerinin yüksek, geçirgenliğin düşük olması su-hava döngüsünün zayıf dolaysıyla 

havasız koşulların meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu alanın drenaj sisteminin kurulması 

gerekmektedir. Armutlar topraktaki organik madde miktarının çok olmasından hoşlanırlar. Bunun için toprakları çiftlik 

gübresiyle desteklemek gerekir. 

Typic Haplustept (THp) olarak sınıflandırılmış olan topraklar ince bünyeli aluviya ve koluviyal depozitler 

üzerinde oluşmuş ve alanın en düşük yüksekliğine sahip taban arazilerde yayılım göstermektedir. Topraklarda kil 

%38 civarında olup genelde kil- kil tın özelikte bir bünyeye sahiptir.  Topraklar hafif alkalin reaksiyonlu olup yüzeyde 

7,49-785 arasında değişmekte bu değer derinlere doğur yaklaşık 1 m de bir miktar artarak 8,12-8,20 olmaktadır. 

Toprakların tuzluluk sorunu yoktur. Yüzeyde kireç içerikleri kireçli sınıfta olup %5 den azdır. Bu oran derinlere doğru 

daha da azalmaktadır. Aynı zamanda aktif kireç içerikleri de %10 nun altında ve düşük seviyededir. Yüzey topraklarda 

organik madde %2 nin altında olup az seviyededir. Toprakların su tutma kapasiteleri yüksek olup geçirgenlikleri 

düşüktür. Bu toprakların dağılım gösterdiği alanlarda elma yetiştiriciliği yapılmakta olup elma genellikle birçok toprak 

tipinde başarılı bir şekilde yetişebilmesine karşın elma bahçesinde alt toprağın yapısı, üst toprağın çeşit ve 

kalitesinden daha önemlidir. Bu toprakların elma yetiştiriciliğinde en önemli sorunu alt topraklarda fazla suyun bitki 

kök bölgesinde zarar vermeden uzaklaşamamasıdır. Toprakların kil oranlarının yüksek olması, tarla üstü trafiğin 

neden olduğu sıkışma sonucu sulama veya yağmurlu dönemlerde gelen fazla suların uzaklaşamamasına neden 

olmaktadır. Bu alanlarında yeterli bir drenaj sistemiyle desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu alanlara da iyi 

bir toprak yapısı oluşmasının sağlana bilmesi amacıyla topraklara da 2-3 ton iyi fermente edilmiş çiftlik gübresinin 

uygulaması gerekmektedir. 

Profil 4 temsil ettiği Oxyaquic Haplustept (OHa) topraklar taban araziler ile yamaç araziler arasında kalan 

etek araziler üzerinde yer almaktadır. Alan azda olsa çöküntü bir alanı oluşturmakta olup, özellikle yamaçlardan 

gelen yüzey ve yüzey altı fazla suların biriktiği ve 60 cm den sonra taban suyu seviyesinin başladığı belirlenmiştir. 

Özellikle 60 cm den sonra taban suyundaki yükselmeye bağlı olarak yoğun indirgen ve yükseltgenme den 

kaynaklanan gleyleşme görülmektedir. Bu olaya neden olan demirin +2 den +3 e yükseltgenmesi bunun sonucu pas 

lekelerin olmasına veya toprak gözeneklerinin suyla doyması sonucu tersi olan indirgenme olayı ile mavi renge 

dönüşmesidir. Bunun sonucu demir birikim katı meydana gelmiştir. Bu alanda böyle bir durumun oluşmasına sebep 

ise özellikle yıllarca damla sulama ile demir şelat uygulaması yapılarak demirin alt katlara yıkanarak birikmesidir. Tüm 

profil killi bir bünyeye sahip olup, geçirgenlikleri oldukça düşüktür. Bu toprakların önemli diğer bir durumu ise 

özellikle aktif kirecin %10 dan fala olmasıdır. Çünkü bu alanda ki topraklarda Şeftali yetiştiriciliği yapılmaktadır. Şeftali 

gerek taban suyuna dolaysıyla havasız koşullara gerekse de aktif kireçliliğe çok duyarlı bir bitkidir. Bu nedenle bu 

alanın acilen drenaj sistemi kurularak taban suyu seviyesinin düşürülmesi ve demirin yapraktan gübreleme yapılarak 

bitkilerde kloroz hastalığının önlenmesi gerekmektedir. 

Lithic Ustorthent (LUs) olarak sınıflandırılan Profil 5 yamaç araziler üzerinde yer almakta olup, marn ana 

materyale üzerinde oluşmuş, sığ derinliğe (< 20 cm) sahip topraklardır.  Topraklar killi bir bünyeye sahip olmalarının 

yanı sıra, 20 cm den sora ana materyalin etkisiyle kireç oranları da çok yüksek (Fazla kireçli, %15-25) seviyelerdedir. 

Bu topraklar üzerinde de şeftali yetiştiriciliği yapılmaya çalışılmaktadır. Fakat gerek toprakların sığı ve ağır bünyeli 

olmaları gerekse de kireç ve aktif kireç oranlarının yüksek olması nedeniyle bitkilerde önemli sorunlarla karşılaşılmış 

olup hatta bazı fidanların kaybına da neden olmuştur. Çünkü şeftali süzek, kumlu, killi, tınlı, milli, çakıllı ve bünyeli 

toprakların yanı sıra, toprak yüzeyine yakın ana kaya olmayan ve aktif kireç oranı % 12 yi geçmeyen toprakları tercih 

etmektedir.  

Alanın kuzey-doğu yamacında yer alan Typic Calciustept (TCa) topraklar marn ana materyal üzerinde 

oluşmuş, orta derin topraklardır. Bu toprakların kil içerikleri (>%50) çok yüksek olup ağır bünyelidirler. Toprak 

reaksiyonları yüzeyde pH 7.64 hafif alkalin iken derinlerde bu değer özellikle Na iyonundaki bir miktar artışa bağlı 

olarak pH 8,23 olmaktadır. Fakat değişebilir katyonlar içerisinde Ca iyonu hakim durumda olup, toprakların tuzluluk 

problemi görülmemektedir.  Yukarıdaki topraklarda olduğu gibi bu topraklarında organik madde içerikleri az olup 

derinliğe bağlı olarak bu oran daha da azalmaktadır. Toprakların kireç ve aktif kireç içerikleri yüksektir. Bu topraklar 

üzerinde nektarin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Nektarin de şeftalide olduğu gibi;  kumlu, tınlı, milli, çakıllı ve çabuk 

ısınan alüviyal topraklarda, toprak pH sı 6,5-7,5 civarında olan, toprak yüzeyine yakın ana kaya olmayan, aktif kireç 

oranı % 12’ yi geçmeyen, ağır ve nemli olmayan topraklarda iyi gelişir ve yetişirler. Bu nedenle bu topraklarda da 

drenaj sisteminin kurulması, yapraktan demir uyulama ve toprakların iyi bir yapısal özellik kazanmaları açısından 

çiftlik gübresi uygulamaların yapılması gerekmektedir. 

Profil 7 (Vertic Haplustept- VHa), alanın doğu yamacın etek kısımlarında yer almakta ve koluviyal kil deposit 

üzerinde oluşmuş derin topraklardır. Tüm profil killi ağır bünyelidir. Alanın iç bükey eğimli ve ağır bünyeli olması 

nedeniyle gerek yüzey gerekse de yüzey altı suların bu alan içerisinde toplanarak topraklarda havasız koşullar 
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yaratmaktadır. Toprakların pH değerleri 7,62-7,94 ile hafif alkalin reaksiyonlu ve kireç içerikleri çok düşüktür. 

Topraklar üzerinde kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kiraz toprak isteği yönünden seçicidir. İyi drene edilmiş, derin, 

verimli, havalandırmaya uygun, organik madde yönünden zengin ve yaz ayları süresince sulanabilen topraklar, kiraz 

yetiştiriciliğine çok uygundur. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde, kökler yüzeyde kalır ve zayıf olur. Fakat arazi 

çalışmaları sırasında topraklardaki yukarıda bahsedilen olumsuz durumlardan dolayı yer yer kiraz ağaçlarında 

sorunlar görülmesinin yanı sıra bazı ağaçlarda kuruma ölmeler meydana gelmiştir. 

Vertic Calciustept (VCa) olarak sınıflandırılan topraklar, alanın kuzey-batı ve güney-batı yöneylerinde marn-

kum taşı ana materyali üzerinde oluşmuş sığ ve orta derinliğe sahip topraklardır. Yüzey toprakları killi tın özellikte 

olmasına karşın profil içerisinde kil oranındaki artış ile ağır bünyeli olmaktadır. Bu durum özellikle alan içerisinde eğim 

doğrultusunda dalgalı bir yapı oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü orta ve dik eğime sahip bu alanda killi yapı 

bünyesine aldığı suyla akışkan bir hale dönerek eğim aşağı toprağın kaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu 

alanlarda beli mesafelerde teraslama yapılarak teras düzlüklerin de fidan kök bölgesinde (en az 60 cm) yapılacak 

bitki yetiştirme ortamı sağlanarak bu alanlara fidan dikimi yapılması gerekmektedir. Ayrıca teras düzlüklerinde fazla 

suyun ortamdan uzaklaştırılması amacıyla drenaj kanallarının kurulması gerekmektedir. Bu alanda daha önce erik 

yetiştiriciliği yapılmakta idi. Fakat özellikle toprak kaymaları sonucu fidan ve ağaçlarda plantasyon alanında meydana 

gelen deformasyonlardan dolay söküm işlemi gerçekleştirilmiş. Erik toprak istekleri bakımından çok fazla seçici bir 

bitki değildir. Saçak köklü olduklarından az derin topraklarda da yetiştirilebilirler. Toprağın çok kumlu olduğu 

durumlarda erik ağacının ömrü kısa olur. Bu tür topraklarda japon çeşitleri tercih edilmelidir. Killi topraklarda Avrupa 

eriği ve can eriği, kurak topraklarda ise badem anaç olarak kullanılabilir. Bu alanlarda yapılacak iyileştirme işlemleri 

sonucu (teraslama, drenaj, fidan yetiştirme ortam hazırlığı vb) erik için uygun alanları oluşturmaktadır.  

Chromic Haplustert (CHa) alanın batı yöneyinde yer alan killi koluviyal ana materyal üzerinde oluşmuş derin 

topraklardır. Topraklar çalışma alanı içerisinde en yüksek kil içeriğine sahip olup ağır bünyelidir. Kireç oranları çok 

düşük olup yüzeyde pH değerleri 7,72 iken derinde 8,11 olmaktadır. Koloidal yüzeylerde dominant Ca iyonları yer 

alırken bunu Na iyonları takip etmektedir. Na iyonlarının fazla miktarda tutulmaların artışı, ileride bu alandaki 

topraklarda tuzluluk-alkalilik problemleri yaratabilecektir. Bu artışın başlıca sebebi yamaç arazilerden çözünmüş 

iyonları taban arazide birikmesi ve ağır killi yapının bu iyonları tutma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu 

alanlarda ileride böyle bir sorunla karşılaşılmaması için fazla suların drenajla ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Böylece ağır bünyeli topraklara sahip bu alanlarda bitki kök sistemlerinde havalı bir ortam yaratılmış 

ve fazla çözünmüş katyonların özellikle sodyum iyonunun ortamdan uzaklaştırılması sağlanmış olunur.  

Lithic Haplustert (LHa) bu topraklar çalışma alanının güney kısmında yer alan ve alanın en yüksek (125 m) 

tepe üstü düzlükleri ile yamaç arazilerde yayılım göstermektedir. Topraklar 50 cm derinliğe sahip olmalarına karşın 

özellikle yamaç arazilerde bu derinlik daha da azalmaktadır. Topraklar kireç taşı/marn ve bazal ana materyali 

üzerinde oluşmuştur.  Yüzey toprakları ağır killi bünyeye sahip olup, yüzeyde kireç oranları düşüktür. Organik 

maddece orta düzeyde olmasına karşın derinlerde bu oran azalmaktadır. Bu alanda yayılım gösteren topraklarda 

elma yetiştiriciliği, orman ve meralık alanlar bulunmaktadır. Toprak haritasında LHa1.Cd1o haritalama birimi ile 

gösterilen alanlar orman olarak kullanılmaktadır. Bu alanların orman alanı olarak kullanılmasının devam etmesi 

gerekmektedir. Çünkü killi yüzey toprağına sahip bu alanlar yağmurlu dönemlerde eğiminde fazla olması nedeniyle 

aşağılara akarak toprakların kaybolmasına ve aşağıda bulunan dikili alanların zarar görmesine neden olur. LHa1.Bd2o 

haritalama biriminde ise elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Elma derin, serin, hafif süzek toprakları çok sever. Killi, kireçli 

soğuk toprakları sevmez. Sert ve geçirgen olmayan bir kil katmanına sahip alt toprak elmanın büyüyüp gelişmesi için 

uygun değildir. Fakat bu alanda topraklar killi ve özellikle 50 derinlikten sonra sert geçirimsiz ana kaya 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu toprakların dönüme 2-3 ton gelecek şekilde çiftlik gübrelemesi ve drenaj sisteminin 

uygulanması gerekmektedir. Elma toprak pH’sı 6,5-7,5 arasında, organik madde ve mikro besin elementlerince yeterli 

olan arazilerde iyi gelişir. Lithic Haplustert toprakları bu özellikler bakanımdan elma için uygundur. En önemli 

sınırlandırıcı özellikler toprak derinliği ve havalanmadır. 

Alan içerisinde en ilginç topraklardan birisi Typic Ustipsamment (TUs) ait topraklardır. Genellikle akarsu göl 

veya deniz kenarlarında ayrıca eski akarsu yatakları veya göl alanlarında rastlan kumul materyaller üzerinde oluşan 

Psamment topraklar, deniz seviyesinden 110 m yükseklikte belirlenmiştir. Büyük olasılıkla yörede daha önce 

meydana gelen dağ oluşumları sırasında aluviyal materyal olan kumullar bu yüksekliklere çıkmış bulunmaktadır. Bu 

ana materyal üzerinde oluşan topraklar çok fazla bir podogenetik olaylar sürecine girmemeleri nedeniyle topraklar 

kimyasal etkilerinden çok fiziksel etkileri fazladır. Topraklarda kum oranları çok yüksek olmaları özellikle suyun 

toprakta tutunamamasını dolaysıyla aşırı yıkanma ve su kaybına neden olmaktadır. Bu durum özellikle bitkinin suya 

ihtiyaç duyduğu dönemlerde su sıkıntısına neden olur. Ayrıca toprakta suyun hızlı hareketi sonucu beraberinde besin 

elementlerinde aşağılara yıkanmalarına neden olarak toprağın fakirleşmesine neden olmaktadır. Alan mevcut haliyle 

her hangi bir üretim faaliyetinde kullanılmamaktadır. Fakat bu alanda tarımsal faaliyet yapılması durumunda özellikle 

alanın ahır gübresi ve killi topraklarla karıştırılması böylece su tutma kapasitelerin arttırılarak besi element 

içeriklerinin zenginleştirilmesi gerekmektedir. 
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Leptic Hapulustert (LeH) alanın güney doğusunda, kiraz yetiştirirliğinin üzerinde yer alan topraklar, derin 9 

nolu profilde olduğu gibi çok ağır bünyeli topraklardır. Bu nedenle bu toprakların en önemli sorunları havalanmadır. 

Ayrıca, kil oranlarının çok yüksek ve eğimli alanlarda yer almalarından dolayı yağışlı dönemlerde bu toprakların eğim 

doğrultusunda kayma yapmalarıdır ki bu durum üzerinde kurulu tesislerde ve ağaçlarda deformasyona ve eğimi 

düşük olan yerlerde ise yine topografyanın bozulmasına neden olmaktadır. Bu alan topraklarında da diğer çoğu 

topraklarda olduğu gibi drenaj sisteminin kurulması gerekmektedir. 

 

Şekil 4. Çalışma alanı temel toprak haritası 

 

Çizelge 2.Toprak sınıflarının çalışma alanı içerisinde dağılım miktarları ve oranları  

Toprak Sınıfları Sembol Alan (da) Oran (%) 

Typic Haplustept THp 115,8 16,1 

Typic Haplustert THa 59,7 8,3 

Lithic Ustorthent LUs 57,6 8,0 

Oxyaquic Haplustept OHa 8,9 1,2 

Typic Calciustept TCa 51,8 7,2 

Vertic Calciustept VCa 169,8 23,7 

Chromic Haplustert CHa 28,9 4,0 

Lithic Haplustert LHa 123,7 17,2 

Leptic Hapulustert LeH 38,9 5,4 

Vertic Haplustept VHa 39,8 5,5 

Typic Ustipsamment TUs 22,9 3,2 



Bilgi Teknolojileri 

909 
 

Çizelge 3. Topraklara ait bazı fiziko-kimyasal ve verimlilik analiz sonuçları 

Horizon 
Derinlik  

cm 

Bünye (%) 
CaCO3 

% 

OM 

% 

KDK 

cmol(+) kg-1 

 

pH 

EC 

dS m-1 

Bitki Besin Elementleri 

C 

 

Si 

 

S 

 

Fe 

mg kg-1 

Cu 

mg kg-1 

Zn 

mg kg-1 

Mn 

mg kg-1 

B 

mg kg-1 

TN 

% 

YP 

mg kg-1 

Profil 2-Typic Haplustept  

Ap 0-30 36,3 25,1 38,4 3,2 1,9 39,3 7,8 0,2 44,6 6,41 0,91 3,75 0,82 0,06 21,9 

Bw1 30-85 38,7 28,1 33,1 0,2 1,8 33,8 7,7 0,2 45,0 4,23 0,85 4,95 1,05 0,08 10,7 

Bw2 85-98 43,4 27,9 28,5 1,2 1,1 28,5 7,5 0,2 27,4 2,78 0,32 3,78 0,91 0,09 22,8 

C 98+ 36,3 25,1 38,4 2,2 0,8 39,7 8,2 0,2 20,8 2,22 0,28 4,43 0,53 0,07 5,9 

Profil 6-Typic Calciustept 

Ap 0-15 52,3 28,3 19,2 15,0 1,4 29,1 7,6 0,3 11,7 2,78 0,78 1,90 0,43 0,06 21,5 

Bk 15-63 53,1 29,6 17,2 16,2 0,6 33,7 8,1 0,2 10,4 0,82 0,34 1,14 0,38 0,04 4,1 

C 63 + 47,6 28,3 24,0 4,1 0,6 40,1 8,2 0,3 25,7 0,40 0,26 1,88 1,48 0,02 9,4 

Profil 12-Leptic Hapulustert 

A 0-18 54,7 19,8 25,3 7,1 1,5 41,5 8,1 0,3 9,1 0,79 0,17 2,63 0,48 0,04 13,5 

A2 18-48 56,6 17,7 25,6 12,1 0,7 44,9 8,1 0,3 14,3 1,40 0,30 0,96 0,38 0,10 10,7 

Bss 48+ 58,4 19,5 22,0 12,3 0,2 44,8 8,26 0,5 10,4 1,38 0,30 0,68 2,15 0,07 5,3 

Profil 1-Typic Haplusert 

Ap 0-29 54,8 24,4 20,7 3,8 2,7 37,6 7,94 0,26 22,51 3,81 0,71 3,53 0,57 0,14 11,0 

Bss1 29-50 45,9 30,3 23,7 6,4 1,6 36,8 7,95 0,27 20,56 3,02 0,49 3,22 0,62 0,10 4,3 

Bss2 50-82 47,9 30,4 21,6 7,2 1,0 38,3 7,91 0,28 3,98 1,82 0,19 3,32 0,91 0,14 6,4 

C 82+ 49,8 28,1 21,9 10,5 0,5 39,9 8,04 0,27 20,88 1,61 0,34 3,29 0,53 0,09 5,2 

Profil 4 - Oxyaquic Haplustept 

Ap 0-23 42,9 23,8 33,2 2,43 1,87 39,1 8,01 0,45 8,81 5,64 0,56 5,78 0,72 0,09 21,7 

Bw 23-64 47,5 23,3 29,1 3,59 0,8 26,4 7,97 0,48 16,31 1,70 0,30 4,31 0,62 0,07 9,4 

C1g 64-88 41,4 28,1 30,3 0,43 2,1 36,4 7,64 0,83 96,89 5,17 0,86 10,12 5,54 0,07 38,1 

C2g 88+ 39,2 28,5 32,2 0,66 1,59 36,2 7,56 0,73 107,65 8,85 1,26 8,69 0,81 0,12 36,3 

Profil 5- Lithic Ustorthent 

Ap 0-10 44,8 24,1 31,0 6,94 0,71 33,8 8,24 0,26 5,42 0,45 0,29 4,07 0,81 0,04 4,34 

AC 10-30 48,5 29,3 22,1 22,3 0,59 31,5 8,09 0,29 8,42 0,84 0,28 0,44 0,96 0,06 6,85 

Profil 7- Vertic Haplustept 

Ap 0-18 40,2 22,1 37,6 0,2 1,73 29,66 7,62 0,39 24,80 5,83 0,94 0,63 1,58 0,08 14,9 

Bw1 18-43 50,7 20,8 28,4 0,16 1,16 27,86 7,64 0,39 35,56 2,06 0,65 8,75 0,14 0,07 16,7 

Bw2 43-90 49,3 19,1 31,5 0,55 0,82 30,83 7,94 0,36 22,83 2,08 0,32 2,36 0,28 0,05 3,2 

C 90+ 48,9 22,7 28,2 8,67 0,61 36,28 7,92 0,37 9,13 1,10 0,28 6,53 0,43 0,06 6,9 

Profil 8 - Vertic Calciustept 

Ap 0-22 38,5 20,8 40,6 3,43 1,13 31,1 7,92 0,24 15,99 1,54 0,30 0,50 2,01 0,06 6,6 
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Bw 22-43 43,3 32,1 24,5 11,86 0,74 34,6 8,01 0,19 10,44 1,19 0,28 1,46 0,19 0,08 3,0 

Ck 43-95 51,9 30,3 17,6 15,21 0,4 37,7 7,96 0,54 6,66 0,86 0,31 0,90 0,29 0,07 4,6 

Profil 9- Chromic Haplustert 

Ap 0-25 49,7 27,8 22,4 0,51 2,58 43,7 7,93 0,87 43,71 4,93 0,64 1,24 0,91 0,05 27,4 

Bss1 25-58 50,4 25,5 23,9 0,31 2,66 42,4 7,72 1,21 45,34 4,42 0,70 2,05 0,67 0,12 15,8 

Bss2 58-86 53,5 24,6 21,8 1,0 1,75 41,6 7,65 1,67 14,36 3,88 0,47 0,98 0,53 0,10 14,2 

Bss3 86+ 62,0 20,0 17,9 0,4 1,02 45,4 8,11 2,43 25,12 3,97 0,43 1,98 0,91 0,10 5,1 

Profil 10- Lithic Haplustert 

A1 0-19 41,4 17,3 41,1 0,90 2,78 42,1 7,71 0,34 21,53 2,12 0,54 1,11 0,91 0,07 13,0 

A2 19-50 39,9 15,2 44,8 0,82 1,54 30,3 7,75 0,29 25,45 3,32 0,72 0,61 1,00 0,06 21,9 

2C 50+ 15,6 9,3 75,0 15,9 0,38 20,3 8,04 0,17 1,90 0,32 0,25 2,68 0,96 0,08 17,4 

Profil 11- Typic Ustipsamment 

Ap 0-19 19,1 18,7 62,0 0,47 0,29 14,7 8,04 0,12 4,57 0,26 0,26 1,67 0,81 0,06 5,3 

C 19-46 8,6 6,3 84,9 5,86 0,33 19,9 8,13 0,12 10,77 0,28 0,26 1,50 0,38 0,09 4,6 
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MALATYA KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU TOPRAKLARININ MESAFEYE BAĞLI 

DAĞILIMLARININ HARİTALANMASI

  

Adil GEZER1  Hikmet GÜNAL2 

ÖZET 

Toprak özelliklerinin doğru tahmini ve haritalanması toprak verimliliğinin sürdürülebilir amenajmanı için gereklidir. Bu çalışmanın 

amacı; yarı kurak bir iklime sahip olan Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne ait arazilerin toprak özelliklerinin mesafeye bağlı 

dağılımlarını modelleyerek haritalamaktır. Çalışma, Malatya ilinde kayısı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı alanları temsil edecek şekilde 29 ve 

52,7 ha'lık iki farklı arazide (Merkez ve Battalgazi) gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanları 100x100 m’lik gridlere ayrılmış, gridlerin kesişim yerlerinden 

toplam 79 noktadan 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmıştır. Daha kısa mesafelerdeki değişkenliği analiz edebilmek ve 

semivariogramları modelleyebilmek amacı ile 5, 25 ve 50 m ara mesafelerden 30 adet daha toprak örneği alınmıştır. Toprak örneklerinin kum, kil, 

silt, Ca, Mg, Na, K, organik madde ve yarayışlı fosfor içerikleri ile değişebilir sodyum yüzdesi, pH ve tuzluluk (EC) düzeyleri belirlenmiştir. Toprak 

özelliklerinin mesafeye bağlı dağılımları için en uygun semivariogram modellerinin tahmin yetenekleri çapraz değerlendirme ile belirlenerek 

krigleme haritaları oluşturulmuştur. Uzaysal modelleme sonuçları, merkezde yer alan arazilerde kil, kum, silt, EC, kireç, organik madde, değişebilir 

K, Ca ve Mg içeriklerinin kuvvetli uzaysal bağımlılığa sahip olduğunu belirtmektedir. Her iki alanda da değişkenliğin en yüksek olduğu toprak 

özelliği yarayışlı fosfor olarak belirlenmiştir. Yarayışlı fosforun yanında çalışma alanının değişebilir Na ve K açısından da homojen olmadığı 

anlaşılmıştır. Merkez arazilerinde yüzey ve yüzey altı topraklarına ait özellikler başarılı bir şekilde modellenirken, Battalgazi bölgesinde toprak 

özelliklerinin mesafeye bağlı dağılımları sadece yüzey altı için başarılı bir şekilde yapılabilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Jeoistatistik, uzaysal değişkenlik, toprak özellikleri, Malatya 

MAPPING OF SPATIAL VARIABILITY OF SOILS IN THE APRICOT RESEARCH* 

STATION OF MALATYA 

ABSTRACT 

Accurate prediction and mapping of soil properties are necessary for sustainable management of soil fertility. The purpose this study 

was to model and map spatial distribution of soil characteristics in The Apricot Research Station of Malatya located in a semi-arid region. Study 

area is consisted of two separate fields (Merkez and Battalgazi) of 29 ha and 52,7 ha land coverage. Study area was divided into 100*100 m grids 

and seventy nine soil samples at 0-30 cm and 30-60 cm depths were collected from the corner of each grid. In order to analyze shorter distances 

and model the semivariograms, 30 more soil samples were taken from 5m, 25m and 50m distances. Clay, silt and sand, exchangeable Ca, Mg, Na, 

K, organic matter and plant available phosphorus contents, exchangeable sodium percentage (ESP), pH and salinity (EC) were determined at each 

soil sample. Data obtained were evaluated with both classical statistics and geostatistics. Plant available phosphorus had the highest coefficient of 

variations (CV) which is accepted in both fields. Semivariograms were created for each of the soil characteristics and appropriate models were 

determined based on the cross validation results.  Krigged soil maps were prepared using each of the models created. Spatial modeling revealed 

that clay, sand, silt, EC, calcium carbonate, organic matter, exchangeable K, Ca and Mg contents of soils located in the center region have strong 

spatial dependence. The results indicated that study area is not homogenous in terms of both plant available phosphorus and exchangeable 

potassium. Spatial interpolations of many soil properties in Merkez area have been successfully modeled, however, they have only been modeled 

for 0-30 cm soil depths in Battalgazi Region.  

Keywords: Geostatistics, spatial variability, soil properties, Malatya  

GİRİŞ 

Toprakların doğal oluşum süreçleri ve insan aktivitelerinin farklı mekânsal ve zamansal ölçeklerde 

etkilerinin sonucu topraklar değişkenlik gösterirler. Bu değişkenlik toprak etüt ve haritalama çalışmaları ile üretilen 

değişik ölçeklerdeki haritalar vasıtasıyla yansıtılmaktadır. Basılmış temel toprak haritaları ve etüt raporları farklı 

alanlardaki kullanıcılar tarafından belli amaca yönelik hazırlanan yorum haritaları ve arazi kullanım uygulamalarında 

kullanılmaktadır (Akbaş ve Yıldız, 2004).  

Klasik mantıkla çiftçiler arazilerinin toprak özellikleri bakımından homojen olduğu kanısına vararak bütün bir 

alana aynı amenajman tekniklerini uygulama yoluna gitmektedir. Bu yüzden özellikle gübreleme rejimlerinde büyük 

hatalar yapılmaktadır. Kimi yere yetersiz kimi yerlere de fazla miktarda uygulama yapılmaktadır. Normal şartlarda ve 

benzer topoğrafyalarda yakın özellikler göstermesi beklense de topraklar, özellikleri bakımından mesafeye bağlı 

olarak yüksek değişkenliğe sahiptir.  
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Toprak özelliklerinin değişkenliğinin yapısı, yapılan çalışmanın ölçeğine, araştırılan özelliğe ve araştırmada 

kullanılan metodolojiye bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (Trangmar ve ark., 1985). 

Toprak Etüd ve haritalamanın konusu olan detaylı toprak haritaları oluşturulurken seri ve faz düzeyinde bir 

çalışma gerçekleştirilmektedir. Geleneksel yöntemde, toprakların değişik özellikleri incelenmek, tanımlanmak ve 

haritalanmak istendiğinde, önce toprak profilleri açılarak seriler tespit edilmekte, sonrasında ise belli aralıklarla burgu 

yardımıyla diğer noktalar kontrol edilmektedir. Açılan profille bazı toprak özellikleri bakımından olan benzerlikler 

dikkate alınarak harita sınırları çizilmektedir. Topraklardaki özelliklerin değişkenliklerinin mesafeye bağlı 

farklılaşmasını dikkate almamaktadır. Farklılığın çok artmadığı durumlarda yeni seri ve üniteler oluşturulmayıp aynı 

sınırlar içerisinde değerlendirilmektedir. Uzaysal olarak değişim sınırları belirlenmemektedir. Artık, bilimsel 

çalışmalarda, deneme parselleri oluşturulan sahalarda, yoğun ve hassas tarım yapılan küçük alanlarda seri ile ünite 

birimleri yeterli değerlendirme imkânı vermediğinden uzaysal dağılım gösteren verilere ihtiyaç duyulmaktadır 

(Rogowski ve Wolf, 1994). 

Bazı toprak özellikleri uzaysal bir değişim gösterirler. Geleneksel istatistikte bu dikkate alınmaz. Tüm 

noktalar bağımsız kabul edildiğinden belli sınırların içi aynıymış gibi görülür. Belli sınırlar içerisinde yer alan iki nokta 

arası açıldıkça toprak özelliklerinin benzerliğinin azaldığı, mesafeye bağlı olarak bir süre sonra ise tamamen yok 

olduğu varsayılır (Cambardella ve ark., 1994; Erşahin, 1999). 

Özellikle, topoğrafyanın kısa mesafelerde değişim gösterdiği; akarsu havzaları,  dağ etek arazileri ile yoğun 

tarımın uygulandığı alanlarda örnekleme ve değerlendirme çalışmalarında dikkatli olunmalıdır.  

Brubaker ve Halmark (1991)’a göre, yanlış bir örnekleme metodu seçilirse veya az sayıda örnek alınırsa 

sonuçlar yeterince güvenilir olamayacak, fazla örnek alınırsa da ek masraf ve işgücü gerekecektir. Halbuki, 

jeoistatistiksel metodlarla alanı temsil edecek örnek sayıları istenilen hata düzeyinde tespit edilebilmektedir (Akbaş, 

2004).   

Jeoistatistik, örnekler arasındaki uzaysal korelasyonu ölçen ve bu korelasyonu örnekleme yapılmamış 

noktalardaki toprak özelliklerini tahmin etmede kullanan uygulamalı istatistiğin bir koludur. Toprak özellikleri 

mesafeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Arazide birkaç metrelik mesafe içerisinde dahi birçok fiziksel ve 

kimyasal özelliğin değiştiğini görmek mümkündür. Toprak özelliklerinin arazide homojen bir şekilde dağılım 

göstermiyor olması arazi çalışmalarının sonuçlarını çok önemli bir biçimde etkilemektedir (van Es ve ark., 1999). 

Toprak özelliklerinin çok kısa mesafelerde dahi değişkenlik göstermesi, bir arazide aynı tarımsal uygulama (toprak 

işleme, gübreleme, sulama ve mücadele) sonucunda bitkisel ürünün arazinin değişik yerlerinde farklılaşmasının en 

temel nedenlerindendir. Bu nedenle, toprağın mesafeye bağlı değişkenliğinin belirlenmesi toprak özellikleri ve 

çevresel faktörler arasında var olan karmaşık ilişkilerin anlaşılması açısından oldukça önemlidir (Goovaerts, 1998). 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne ait merkez bölgesinde 29 ha ve Battalgazi 

bölgesinde ise 52,7 ha olmak üzere iki farklı lokasyonda bulunan arazilerde yürütülmüştür. Her bir arazi farklı 

fizyoğrafya ve ana materyale sahip olduğundan dolayı birbirlerinden önemli düzeyde farklı toprak oluşum 

işlemlerinin etkisi altında gelişmişlerdir. 

Daha önce yapılan etüd ve haritalama çalışmalarında tanımlanan her seriye ait bir toprak profilinden 

tanımlanan her horizondan bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Toprak sınırlarının da geçirilmesinde kullanılacak 

şekilde arazi 100x100 m’lik gridlere bölünmüştür. Ardından, ArcGIS 8.0 paket programı ile 100x100 grid örnekleme 

düzlemi üzerine yerleştirilmiş ve her bir haritalama bölgesine düşen örnekleme noktası sayısı ve numaraları 

belirlenmiştir. Gridlere bölünen çalışma alnında gridlerin köşelerinden 79 noktadan, arazide daha kısa mesafelerdeki 

değişkenlikleri görebilmek amacıyla da ara hatlar oluşturulmuş (5 m, 25 m, 50 m) ve bu hatlar üzerinde de toplam 15 

noktadan yüzey (0-30 cm) ve yüzeyaltı (30-60cm) topraklarından örnekler alınmıştır. Alınan örnekler oda sıcaklığında 

kurutulduktan sonra 2 mm’lik elekten geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Çalışma alanın genel özelliklerinin 

belirlenmesi amacı ile toprak tekstürü (Gee ve Bouder, 1986), organik madde içeriği (Walkley, 1947), pH (US Salinity 

Lab Staff, 1954), elektriksel iletkenlik (US Salinity Lab Staff, 1954), kireç içeriği (Allison ve Moodie, 1965), değişebilir 

kalsiyum, mağnezyum, potasyum, sodyum (Jackson, 1962) ve yarayışlı fosfor miktarları (Olsen ve ark., 1954) tespit 

edilmiştir.  

Battalgazi Bölgesinde toplam 64, enstitünün bulunduğu alanda 45 örnekleme noktası tespit edilmiştir. 

Çalışma alanları, üst toprak (0-30 cm) ve yüzey altı toprak (30-60cm) olmak üzere iki derinlikten alınan örneklerde 

önceden belirlenen analizler yapıldıktan sonra, ayrı veri setleri oluşturulmuştur. 

Veri setleri; iki ayrı lokasyon ve iki derinlik için jeoistatistik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Toprak 

özelliklerinin mesafeye bağlı değişimlerinin modellemesinde GS+ 7.0 (Gamma Design Software, 2004) paket programı 

kullanılmıştır. Çapraz değerlendirme r2 değerleri kullanılarak belirlenen uygun semivariogram modelleri yardımı ile 
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toprak özelliklerinin örnekleme yapılmayan noktalardaki tahminleri ordinary krigleme yöntemi kullanılarak ArcGIS 

9.2 (ESRI, 2006) yardımı ile yapılmış ve haritalar oluşturulmuştur.  

Modellere ait nugget (Co), Range, Sill (Co+C) değerleri, modelin uygunluğunu gösteren r2 ve RSS (Residual 

Sum of Squares) değerleri elde edilmiştir. Ayrıca uzaysal bağımlılığın derecesini gösteren % nugget oranı değerleri 

(nugget/sill) hesaplanmıştır. Her bir değişken için elde edilen modellerin başarısını belirlemek amacıyla, çarpraz 

doğrulama işlemi yapılmıştır. Çarpraz doğrulama her iki bölgede bulunan çalışma alanları için yapılmış ve çarpraz 

doğrulamada nokta kriging (point kriging) yöntemi kullanılmıştır. Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasında 

yapılan regresyon analizi sonucu r2 değerleri belirlenmiştir.  

Çalışma alanı ana materyal, arazi kullanımı ve coğrafi konumu itibari ile iki ayrı kısma ayrılmıştır. Temel 

toprak haritasında olduğu gibi jeoistatistiksel modellemelerde veri iki ayrı parçaya ayrılmış ve ayrı ayrı modellemeler 

ve haritalar oluşturulmuştur. Araştırma İstasyonu merkezinin yer aldığı bölgeye Merkez ve Battalgazi ilçesinin 

bulunduğu bölgede yer alan arazi için Battalgazi ifadeleri kullanılmıştır. Modellemeler yüzey ve yüzey altından toprak 

örneklerine ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle her farklı konumdaki araziler için 0-30 cm ve 30-60 cm toprak 

örnekleri için ayrı ayrı modellemeler yapılmış ve haritalar üretilmiştir.  

Toprak özelliklerinin haritalanmasında kullanılacak jeoistatistiksel parametreler GS+ 7.0 (Gamma Design 

Software, 2004) paket programı yardımıyla modellenmiştir. Toprak özelliklerinin örnekleme yapılmayan noktalardaki 

tahminleri ordinary krigleme yöntemi kullanılarak ArcGIS 9.2 (ESRI, 2006) yardımı ile haritalanmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Semivariogramlar modellendikten sonra çalışma alanında analizi yapılan toprak özelliklerinin değişimlerini 

gösteren tahmin haritalarının oluşturulmasında ordinary kriging yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde çapraz 

değerlendirme r2’sinin en yüksek olmasını sağlayacak şekilde 12 ile 20 arasında komşu nokta olacak şekilde 

enterpolasyonlar yapılmıştır. Enterpolasyonlar sonucunda her bir toprak özelliği için haritalar elde edilmiş, 12 toprak 

özelliği ile ilgili haritalardan değişebilir K, Ca, Na, Mg için oluşturulan krigleme haritaları sırası ile (Şekil 1) ve (Şekil 4) 

arasında verilmiştir.  

Toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliklerinin ifade edilmesinde nugget semivaryansın toplam 

semivaryansa oranının (Co/Co+C) yüzde olarak ifadesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer bu oran ≤%25 ise 

değişken kuvvetli uzaysal bağımlı olarak sınıflandırılmakta, %25 ile %75 arasında ise orta derecede uzaysal bağımlı 

olarak sınıflandırılmaktadır.  Bu oran %75’den fazla ise  değişken zayıf  uzaysal bağımlı olarak sınıflandırılmaktadır 

(Cambardella ve ark., 1994; Trangmar ve ark., 1985). Bu sınıflamaya göre, İstasyon merkezi yüzey topraklarının (30-

60cm) değişebilir K, Ca ve Mg içeriklerinin çalışma alanında kuvvetli bir uzaysal bağımlılığa (≤%25) sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Uzaysal bağımlılığın yüksek olması, uzaysal bir yapının olduğunun göstergesidir. Çalışılan 

özelliklerden değişebilir sodyum içeriklerinin uzaysal değişkenliği ise orta düzeydedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. İstasyon Merkezinde yer alan toprak örneklerine (0-30 cm) ait özelliklerin uzaysal analizlerinden elde edilen parametreler. 

Özellik Model 

Nugget 

Varyansı 

(Co) 

Yapısal Varyans 

Sill (Co+C) 

Uzaysal 

Bağımlılık 

Range 

(A) 
R 2 RSS 

Çarpraz 

Doğrulama 

(r2) 

Kil Spherical 10.4 60.59 17.16 297 0.697 1235 0.675 

Kum Exponentinal 0.1 68.69 0.15 45 0.669 1772 0.392 

Silt Spherical 6.59 34.09 19.33 630.5 0.798 197 0.559 

pH Exponentinal 0.0017 0.0037 45.95 66.6 0.437 2,161 E-06 0.009 

EC Spherical 450 1822 24.70 440 0.787 779492 0.349 

P Spherical 146.5 336.1 43.59 263.2 0.688 13235 0.118 

Kireç Exponentinal 0.1 111.4 0.09 822.2 0.951 495 0.603 

Org.Mad. Exponentinal 0.0425 0.26 16.35 78.9 0.588 0.0218 0.071 

K Spherical 0.006 0.031 19.35 154 0.617 3,221 E-04 0.197 

Ca Exponentinal 0.086 1.664 5.17 2110 0.465 0.157 0.365 

Na Exponentinal 0.00074 0.00172 43.02 9110 0.384 9862 E-07 0.277 

Mg Spherical 0.0459 0.2408 19.06 305 0.756 0.012 0.432 
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a             b 

   

c              d 

Şekil 1. İstasyon merkezinde yer alan yüzey topraklarının (0-30cm) ekstrakte edilebilir (değişebilir) K a), Ca b.), Mg c.), Na d.) (meq / 100 g) 

içeriklerinin dağılımı. 

Bitkiye yarayışlı potasyum içeriğinin çalışma alanında yüzey topraklardaki dağılımı Şekil 1 a.’da 

gösterilmektedir. Çalışılan toprakların yarayışlı potasyum içeriği 0.34 meq/100g ile 1.10 meq/100g arasında 

değişmektedir (Şekil 1 b). Çalışma alanı topraklarında değişebilir sodyum içeriği 0.01 meq/100 g ile 0.42 meq/100 g 

arasında değişmiştir. Buna göre alanda sodyum içeriği hem çok düşük hem de orta düzeydedir (Şekil 1 c). İstasyon 

Merkezi yüzey topraklarının (0-30 cm) değişebilir Ca içeriği 7,60-9,98 meq/100 g arasında değişmiştir. Merkezde yer 

alan yüzey topraklarının değişebilir Mg içeriği 1.24 ile 2.98 meq/100 g arasında değişmektedir (Şekil 1 d.). 

İstasyon’un Merkezinde yer alan yüzey altı toprak örneklerine (30-60cm) ait özelliklerin uzaysal 

analizlerinden elde edilen parametreler Çizelge 2’de verilmiştir. Çalışılan toprak özelliklerinden; değişebilir K ve Mg 

içeriklerine ait çapraz doğrulama değerleri oldukça düşük olmasına rağmen elde edilen model yardımı ile krigleme 

haritaları oluşturulmuştur. Özellikler küresel ve üssel modeller yardımı ile modellenmiştir. Değişebilir K ve Mg çalışma 

alanında orta düzeyde uzaysal bağımlılığa sahip iken, değişebilir Ca, Na’un kuvvetli uzaysal bağımlılık gösterdiği 

görülmektedir.   
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Çizelge 2. İstasyon Merkezinde yer alan toprak örneklerine (30-60 cm) ait özelliklerin uzaysal analizlerinden elde edilen parametreler 

Özellik Model 
Nugget 

Varyansı (Co) 

Yapısal 

Varyans Sill 

(Co+C) 

Uzaysal 

Bağımlılık 

Range 

(A) 
R2 RSS 

Çarpraz 

Doğrulama 

(r2) 

Kil Spherical 0.60 45.77 1.31 359.2 0.968 61.1 0.468 

Kum Spherical 3.20 51.80 6.18 327 33.32 0.603 0.187 

Silt Exponential 2.40 53.10 4.52 11.4 1027 0.734 0.451 

pH Exponential 0.00071 0.0043 16.51 48 0.054 3,153 E-06 0.109 

EC Spherical 808 2159 37.42 393 0.549 1,593 E+06 0.09 

P Exponential 3.39 26.34 12.87 105 0.348 149 0.031 

Kireç Spherical 0.0046 0.0441 10.43 473 4,699 E-05 0.97 0.482 

Org.Mad. Exponential 0.0249 0.0902 27.61 206 0.731 1,013 E-03 0.264 

K Spherical 0.0031 0.0092 33.70 327 0.486 3,899 E-05 0.125 

Ca Spherical 0.0065 0.0624 10.42 419.6 0.604 2,98 E-03 0.48 

Na Spherical 0.000415 0.00219 18.95 225.9 0.47 4,13 E-06 0.536 

Mg Spherical 0.1508 0.3226 46.75 351 0.62 0.0155 0.139 

İncelenen toprak özelliklerinden; değişebilir K, Ca, Na, Mg’un uzaysal analizinde küresel (spherical) model 

kullanılmıştır. Yine en yüksek r2 değerini veren modeller tercih edilmiştir. 

Merkez Bölgesi yüzey altı topraklarının (30-60cm) değişebilir K içeriklerinin çalışma alanında dağılımı Şekil 2 

a’daki tahmin haritasında görülmektedir. Değişebilir potasyum içerikleri 0,12-0,68 meq/100 g arasında deişmektedir. 

Arazide kil içeriği ile ilişkili olarak artış göstermiştir. Merkez çalışma alanı yüzey altı topraklarında değişebilir Ca 

içeriğinin 7,63-10,00 meq/100 g arasında değiştiği görülmektedir (Şekil 2 b). (Şekil 2 c)’de çalışma alanının yüzey altı 

topraklarında değişebilir Na içeriği dağılımını gösteren krigleme tahmin haritası verilmiştir. Bu haritaya göre, 

değişebilir Na içeriği bakımından 2 lokal bölge öne çıkmaktadır. Diğer alanlar homojen görünümdedir. Merkez Bölgesi 

çalışma alanı yüzey altı topraklarının (30-60cm) değişebilir Mg içerikleri 1,03-3,67 meq/100 g arasında 

değişmektedir. Kil içeriği ile arttığı görülmektedir (Şekil 2 d).  

   

a              b 

    
c              d 

Şekil 2. İstasyon merkezinde yer alan yüzeyaltı topraklarının (30-60cm) ekstrakte edilebilir (değişebilir) K a), Ca b.), Mg c.), Na d.) (meq/100 g)  

içeriklerinin dağılımı. 
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Yaşlı nehir terası üzerinde oluşmuş toprakların yer aldığı Battalgazi ilçesinde yer alan işletme arazisinin 

yüzey topraklarında analizi belirlenen toprak özelliklerinin büyük çoğunluğu normal dağılım göstermemiştir. Bu 

verilere logaritmik dönüşüm ve karekök dönüşüm uygulandığında dahi verilerin normal dağılım kabul edilebilecek 

yatıklık değerlerine dönüşmedikleri görülmüştür. Bu verilerden en az 4 uç veri atıldığında verinin yatıklığının <1 

olduğu görülmüştür. Her iki durumda da modelleme yapılmaya çalışılmış ancak birçok durumda modelin r2 değeri 

oldukça düşük düzeyde kalmış ve pure nugget (nugget etkisi) olduğu görülmüştür. Modellemeleri yapılan 

özelliklerde ise çapraz değerlendirme r2 değerinin 0,1’in dahi altında olması nedeni ile bu özellikler için krigleme 

haritaları oluşturulmamıştır. Yüzey topraklarından sadece değişebilir Ca içeriği için uygun sayılabilecek bir model 

oluşturulmuş ve krigleme haritası verilmiştir (Şekil 3) 

Çizelge 3. İstasyon’un Battalgazi ilçesinde yer alan topraklarına (0-30 cm) ait özelliklerin uzaysal analizlerinden elde edilen parametreler 

Özellik Model 

Nugget 

Varyansı 

(Co) 

Yapısal 

Varyans 

Sill (Co+C) 

Uzaysal 

Bağımlılık 

Range 

(A) 
R2 RSS 

Çarpraz 

Doğrulama 

(r2) 

Ca Spherical 0.3310 0.9260      

 

Şekil 3. Battalgazi bölgesi yüzey topraklarının değişebilir Ca (meq/100 gr) içeriğine ait krigleme haritası  

Araştırma İstasyonu’nun Battalgazi bölgesinde yer alan topraklarının değişebilir Ca içeriğinin mesafeye bağlı 

dağılımlarının modellenmesi sonucu oluşturulan krigleme haritası (Şekil 3)’te verilmiştir. Çalışma alanında değişebilir 

Ca içeriği 7.15 ile 10.90 meq/100 gr arasında değişmektedir. 

Çizelge 4. İstasyonûn Battalgazi ilçesinde yer alan topraklarına (30-60 cm) ait özelliklerin uzaysal analizlerinden elde edilen parametreler 

Özellik Model 
Nugget 

Varyansı (Co) 

Yapısal 

Varyans  

(Co+C) 

Uzaysal 

Bağım 

Model 

R2 

Range 

A 

Çapraz 

Değ. (r2) 

En Fazla 

Komşu 
Atılanlar 

Kil Spherical 9.27 30.37 30.52 0.821 539 0.209 12 160-163 

Kum Exponential 6.38 15.46 41.27 0.643 162 0.121 19 160-163 

Silt Spherical 2.215 5.237 42.30 0.755 425 0.393 12 163-169-199 

pH Gaussian 0.0048 0.0164 29.27 0.729 397 0.536 12  

EC Spherical 271 1347 20.12 0.679 208 0.202 15 160-163-168-169 

P Spherical 4.8 9.61 49.95 0.537 183 0.087 13  

Kireç Exponential 1.46 6.067 24.06 0.425 924 0.129 15  

Or.Mad. Exponential 0.0591 0.1192 49.58 0.746 327 0.234 18  

K Spherical 0.059 0.142 41.54 0.617 399 0.130 12 160-183 

Ca Gaussian 0.447 2.152 20.77 0.604 419.4 0.372 20  

Na Gaussian 0.000117 0.000685 17.08 0.765 233 0.849 19  

Mg Spherical 0.0601 0.3642 16.50 0.877 554 0.392 12  

Araştırma İstasyonu’nun Battalgazi ilçesinde bulunan arazilerinde 30-60 cm toprak derinliğinden alınan 

toprak örneklerinin uzaysal modellemeleri sonucunda oluşturulan modellere ait parametreler Çizelge 4’te 

verilmektedir. Değişebilir katyonlardan Na, Ca ve Mg kuvvetli uzaysal bağımlılığa sahip iken K orta düzeyde bir 

uzaysal bağımlılığa sahiptir (Çizelge 4). Veri setlerinden değişebilir katyonlardan Na, Ca ve Mg’un haricindeki 

değişkenlerin tamamı normal dağılım göstermemiştir. Veri setlerinde logaritmik veya karekök dönüşümler 
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uygulandığında dahi normal dağılım elde edilememiştir. Bu yüzden veri setlerindeki uç değerlerden bir kısmı 

çıkarılmış ve verinin normal dağılıma dönüşümü sağlanmıştır. 

Eski nehir terası olan bölgede, nehrin sürekli yatak değiştirmesiyle çok farklı katman ve materyallere sahip 

topraklar oluşmuştur. Katman ve materyallerdeki bu farklılık değişik özelliklerin haritalanmasında kendisini 

göstermektedir. 

   

a             b 

  

c              d 

Şekil 4. Battalgazi bölgesi yüzey altı topraklarının ekstrakte edilebilir (değişebilir) K a), Ca b), Na c), Mg d) 

(meq/100 g) içeriğine ait krigleme haritası  

Battalgazi Bölgesi yüzey altı topraklarının (30-60 cm) değişebilir K içeriği 0,46 meq/100 g ile 1,00 meq/100 

g arasında değişmektedir (Şekil 4 a).  Değişebilir Ca 7,26 ile 10,8 meq/100 g (Şekil 4 b), değişebilir Na 0,200 ile 0,289 

meq/100 g (Şekil 4 c), değişebilir Mg içeriği ise 4,16 ile 7,51 meq/100 g (Şekil 4 d) arasında değişmektedir.  

SONUÇ 

Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan klasik istatistik modelleri, çalışma alanının homojen olduğunu ve 

mesafeden kaynaklanabilecek bir farklılığın olmadığını kabul eder. Ancak ana materyal, bitki örtüsü, topoğrafya ve 

iklim gibi toprak oluşum faktörlerinin yanında toprak işleme, bitki yetiştirme, gübreleme, sulama, otlama gibi çeşitli 

tarımsal faaliyetlerden dolayı toprak çok kısa mesafelerde dahi büyük değişkenlikler göstermektedir. Toprakların 

özelliklerinin bilinmesi ve yeteneklerine uygun bir şekilde kullanılabilmeleri amacı ile “toprak etüd ve haritalama” 

çalışmaları yapılmaktadır. Toprak etüd ve haritalama çalışmalarında, topraklar genetik farklılıklardan kaynaklanan 

değişkenliklerine göre sınırlara ayrılmakta ve sonunda hazırlanan genel toprak haritası kullanıcıların hizmetine 

sunulmaktadır. Genel toprak haritaları toprak seri fazlarını içerecek düzeyde detay içermektedir. Toprak serileri, 

toprak işleme derinliği altındaki genetik horizonları benzer olan polipedonları temsil etmektedir. Oldukça uzun 

zaman ve enerji gerektiren bu çalışmalar birçok ülkede tamamlanmış durumdadır. Ülkemizde ise, detaylı toprak etüd 

ve haritalama çalışmaları sadece belirli bölgelerde birbirlerinden bağımsız bir şekilde yapılmış çalışmalar ile sınırlıdır. 

Toprak bilimcileri, topraklardaki değişkenliğin çok kısa mesafelerde dahi değişmesinin kullanıcılar açısından 

son derece önemli olduğunu belirtmektedirler. Bu değişkenliğin doğru bir biçimde belirlenmesi, tarım arazilerinde 

hassas tarım uygulamalarının yerleştirilebilmesinde büyük önem arz etmektedir. Sınırlı sayıda yapılan araştırmalarda, 
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klasik toprak etüd haritalama çalışmaları ile elde edilen toprak sınırlarının ifade edildiği haritalama birimlerinin dahi 

kendi içerisinde birçok toprak özelliği açısından büyük değişkenlik gösterdiğini rapor etmişlerdir. Bu çalışmada, iki 

farklı lokasyonda bulunan Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazilerinin Toprak Etüd ve 

Haritalanmasının yanında, haritalarda yer alan serilerin ve haritalama birimlerinin homojenliklerinin test edilmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaç için toprak örnekleri her iki lokasyonda da 100x100 m’lik gridlerin köşe noktalarından 

alınmıştır. Klasik istatistikte standart sapmanın ortalama oranı olan ve değişkenliğin bir göstergesi olarak kabul edilen 

varyasyon katsayısının değerlendirilmesi ile serilerin ve haritalama birimlerinin homojenlikleri tartışılmıştır. Genel 

toprak haritasının yanında, coğrafi koordinatlı alınan toprak örneklerinin mesafeye bağlı dağılımlarının modellenmesi 

yolu ile her iki lokasyonda iki ayrı derinlikte (0-30 cm ve 30-60 cm) alınan toprak örneklerinde 12 ayrı toprak 

özelliğine ait bireysel toprak haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalarda 100 m’den daha kısa mesafelerde toprak 

özelliklerindeki değişkenliğin daha doğru tanımlanabilmesi amacı ile gridlere ilaveten gridlerin ara noktalarından 5, 

25 ve 50 m mesafelerden ara örnekler alınarak aynı analizler yapılmıştır. Bireysel toprak özelliklerinin 

haritalanmasında son dönemlerde toprak bilimi dahil çevre ile ilişkili birçok disiplinde yaygın olarak kullanılan 

jeoistatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Jeoistatistik, klasik istatistikten farklı olarak örneklenen noktalar arasında 

ölçülen değerlerin mesafe arttıkça veya azaldıkça belli ölçüde değişeceğini kabul eder. Örnekleme yapılmayan ara 

noktaların da incelenen özellik bakımından tahmini değerleri belirlenmektedir. Jeoistatistik, bu yönüyle de hem 

örneklenmeyen alanlar için bir değer üretmekte hem de zamandan ve iş gücü tasarrufu sağlamaktadır. Bu yöntemle 

üretilen haritalar genel toprak haritası ile görsel olarak karşılaştırılmıştır. 

Merkezde yer alan yüzey ve yüzey altı toprakları için jeoistatistiksel modelleme hiçbir zorlukla 

karşılaşılmadan yapılmış ve krigleme haritaları oluşturulmuştur. Ancak, Battalgazi bölgesindeki toprakların sadece 

yüzey altı için modellemeler başarılı bir şekilde yapılmış ve haritaları oluşturulmuştur. Battalgazi bölgesindeki yüzey 

topraklarında örnekleme noktaları çok değişken lokal alanlara denk geldiğinden, analiz sonuçlarında çok fazla uç 

değerler oluşmuş bu değerlerin atılmasıyla modellerin güvenilirlikleri azalacağından diğer özelliklere ait haritalar 

oluşturulmamıştır. 

Yapılan çalışma ile daha sağlıklı ve düzenli bir arazi kullanım planlaması yapılabileceği düşünülmektedir. 

Bahçe tesisi, fidanlık yeri, aşı-kalem ve çelik üretim yerleri tespit ve kullanımında öncü bir bilgi sağlanmıştır. Çalışma 

alanları ile ilgili ön veri tabanı oluşturulmuş olup, ileriki dönemlerde hazırlanacak projeler açısından bir fikir verecektir.  
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FARKLI KONUMSAL İSTATİSTİK MODELLERİ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melis Özge PINAR1   Günay ERPUL2 

ÖZET 

Toprak parametrelerinin belirlenmesinde deterministik yöntemlerin kullanımı yaygın olsa da, alana özgü yönetim uygulamaları gibi 

detaylı çalışmalarda jeoistatistiksel yöntemler tercih edilmekte, benzetim tekniklerinin kullanımı değer kazanmakta ve bu süreçte, toprak 

özelliklerinin haritalandırılmasında örnekleme sayısı, örnekleme mesafeleri ve seçilen interpolasyon yönteminin uygunluğu en önemli etmenler 

arasında yer almaktadır.  Bu derleme çalışmasında, konumsal interpolasyon yöntemlerine değinilmiş, beş farklı örnek çalışma üzerinden kullanılan 

ve karşılaştırılan interpolasyon teknikleri anlatılmıştır. İlk çalışmada veri çeşitliliğinin etkisini ve verideki konumsal korelâsyonunun önemini farklı 

örnekleme yoğunlukları kullanarak yapılan çalışmada üç farklı toprak özelliği değerlendirilmiş (organik madde, potasyum ve fosfor) ve konumsal 

yapı senaryosuyla (N/S oranı) sınıflandırılmıştır. Kriging ile elde edilen değerler ağırlıklı ters uzaklık interpolasyonu yöntemine göre daha iyi 

sonuçlar vermiştir (P<0,01). Farklı derinliklerde toprak özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine yapılan diğer iki çalışmada, araştırmacılar doğrudan 

kriging yöntemlerini tercih etmiş ve jeoistatistiksel interpolasyon yöntemlerinin daha iyi sonuç verdiğini ortaya koymuşlardır. Karmaşık yapıdaki 

arazi türlerinde farklı interpolasyon yöntemlerinin kıyaslanması ve en iyi yöntemin önerilmesi amacıyla yapılan çalışmada ise, dört farklı 

interpolasyon yöntemi (ordinary kriging, ağırlıklı ters uzaklık interpolasyonu, lineer regresyon ve regresyon krigingi) modelleme amacıyla 

kullanılmış ve en iyi sonucu regresyon kriging yönteminin verdiği görülmüştür. Son çalışmada ise, ETKE/YETKE metodolojisiyle geliştirilen toprak 

aşınabilirlik çarpanının haritalanması için Ardışık Gaussian Benzetim kullanımı değerlendirilmiştir. Geleneksel yaklaşımların ve kriglemenin aksine, 

benzetim yardımıyla oluşturulan haritalar ETKE/YETKE – K değerleriyle benzerlik gösterdiğinden gerçeği daha iyi yansıtmış, olasılık haritaları 

sonucu iyi yansıtamamış ve böylece benzetim çalışmalarının toprak özelliklerinin konu edildiği çalışmalarda ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Jeoistatistik, toprak özellikleri, kriging, benzetim 

DETERMINING SOIL PARAMETERS BY USING DIFFERENT SPATIAL STATISTICAL 

METHODS 

ABSTRACT 

Although deterministic methods are commonly used for assessing soil parameters, geostatistical methods are opted for detailed 

studies such as site-specific managements. Among them, simulation techniques have recently become more valuable. In this process of spatially 

mapping soil parameters, such factors as number of sampling, sampling distance and appropriate interpolation method are crucially In our review, 

the results of a few of spatial interpolation methods are given and compared one another In the first research, three different soil parameters 

(organic matter, potassium and phosphorus) were determined using different sampling intensity and these parameters were classified by N/S 

ratio. Values obtained from kriging showed better results than those of inverse distance weighted interpolation method (P<0.01). Both studies 

were on determining soil parameters in different depths with only kriging method. In another study, different interpolation methods for complex 

terrain were compared to suggest the best management method. In the study, four different interpolation methods (ordinary kriging, inverse 

distance weighted, linear regression and regression kriging) were used for modeling and the best result was obtained by regression kriging 

method. In the last research Sequential Gaussian Simulation was used for mapping the soil erodibility factor developed by USLE/RUSLE 

methodology, and its results were better than those of classical approaches and kriging. 

Keywords: Geostatistics, soil parameters, kriging, simulation. 

1.GİRİŞ 

Tarımsal çalışmalarda toprak özelliklerinin değerlendirilebilmesi için konumsal olarak sahip oldukları 

değişkenliğin belirlenmesi önemlidir. Konumsal interpolasyon yöntemleri deterministik ve jeoistatistiksel 

interpolasyon yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Deterministik yöntemler interpolasyon için matematiksel 

fonksiyonları kullanırken, jeoistatistiksel yöntemler bir yüzey oluşturabilmek ve tahminlerin belirsizliklerini 

değerlendirmek için hem matematiksel hem de istatistiksel yöntemleri kullanmaktadır. Jeoistatistik yöntemlerin 

kullanımı, toprak özelliklerinin konumsal değişkenliğe sahip olmasından ve kısa mesafelerde önemli değişimler 

gösterdiğinden (Trangmar et al., 1985; Warrick et al., 1986), deterministik yöntemlere istinaden daha fazla tercih 

edilmektedir (Journel and Huijbregts, 1991). Bir alanda yerel olarak ortaya çıkan düzensiz yönelmenin sebepleri, bazı 

konumsal yapılar veya farklı konumsal ölçeklerde çeşitli fiziksel, kimyasal veya biyolojik süreçlerin ortak etkileri 

olabilmektedir. Bu yüzden toprak özelliklerinin konumsal değişkenliğinin tanımlanması, toprak ve çevresel faktörler 

arasındaki karmaşık ilişkilerin anlaşılabilmesi için gereklidir (Goovaerts, 1998). Son yıllarda Coğrafi Bilgi 
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Sistemlerindeki (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojilerindeki ilerlemeler çiftçilere tarım alanlarının içerisindeki 

birçok değişkenliği anlama imkânı sağlamıştır. Bu durum asitlik (pH), tuzluluk (EC), organik madde (OM), kireç, su 

tutma, havalanma, drenaj ve besin elementi gibi birçok özelliğin değişkenliğinin yönetilebilmesine de olanak 

sağlamaktadır. Bu yönetim şekli aynı zamanda tohum, gübre ve ilaç gibi girdilerin miktarını belirleyerek hem 

ekonomik hem de çevresel yönden yararlı bilgiler ortaya koyabilmektedir. 

Toprak özelliklerinin haritalanmasını etkileyen etkenler arasındaki en önemli faktör toprak örneklerinin 

sayısı, örnekleme noktaları arasındaki mesafe ve seçilen interpolasyon yöntemi, yani ölçüm yapılmamış noktaları 

tahmin etme yöntemleridir (Kravchenko, 2002).  Son on yılda, çiftçiler ve ziraat mühendisleri arazinin toprak 

özelliklerinin konumsal çeşitliliği ve bunların ürün verimine olan etkisine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. 

Jeoistatistik genel olarak coğrafi-referanslı konumsal verilerin nitelendirilmesi ve kriging ile interpolasyon 

yapabilmesi için kullanılmaktadır. Örnek değişkenliğinin seviyesi ise herhangi bir bölgeye özel yönetimde ayrı bir 

önem kazanmaktadır. Alana özgü yönetim uygulamaları, alan içerisindeki toprak özelliklerinin konumsal değişkenliği 

üzerine doğru bilgiler gerektirmektedir. Bu bilgiler uygun örnekleme deseni ve örnekleme gücüyle (Frogbrook and 

Oliver, 2000) elde edilebilmektedir. Çok fazla değişkenliğin olduğu toprak özellikleri, potansiyel olarak yeknesak ve 

bozulmuş toprak özelliklerinden ziyade, bölgeye özel yönetimler için çok daha iyi adaydırlar (Schmidt et al., 2002). 

Diğer taraftan, çok sayıda değişkenliğin olduğu toprak örneklerinin haritalanması, düşük sayıdaki değişkenliğe sahip 

toprak özelliklerinin oluşturduğu bir haritalamadan çok daha düşük kesinliğe sahip olabilir (Isaaks and Srivastava, 

1989). 

2.TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN FARKLI KONUMSAL 

İSTATİSTİK MODELLERİ 

Bu derleme çalışmasında, toprak özellikleri ile bağıntılı farklı konumsal istatistik modellerinin kullanıldığı beş 

farklı çalışma ayrıntılı olarak incelenmiş, tartışılmış ve buna bağlı olarak öneriler oluşturulmuştur. Bu çalışmalar 

Kravchenko (2003), Cerri et al. (2004), Gökalp et al. (2010), Yao et al. (2013) ve Başkan et al. (2009)’ un 

araştırmalarıdır ve sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

Kravchenko’nun 2003 yılında yaptığı çalışmada amaç, veri çeşitliğindeki değişimlerin etkisini ve verideki 

konumsal korelâsyonun önemini göstermektir. Bu yüzden karelaj yöntemi ile toprak örneklemede farklı örnekleme 

yoğunlukları kullanarak iki farklı interpolasyon yöntemi (Ordinary Point Kriging ve IDW) kullanılmıştır. Varyasyon 

katsayısı %12-67 arası değişiklik gösteren mısır ve soya fasulyesi rotasyonunun yapıldığı 20 ha’lık çalışma alanında 

30 m’lik gridlerle üç farklı toprak özelliği (OM, K, P) için toprak örneklemesi yapılmıştır (Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1 Örnekleme düzeni – Simülasyon ile orijinal toprak örneklerinden elde edilen veri seti ( ), interpole edilmiş toprak özelliklerine ait 

haritaları oluşturmak için kullanılan grid noktaları (örnek olarak kullanılmak üzere ara mesafeleri 60m olan grid noktaları) ( ), harita doğruluğunu 

değerlendirmek için kullanılan veri setinden rastgele seçilmiş veri seti örnekleri (x) (Kravchenko, 2003).  

Çalışmada her simule edilmiş veri seti 2209 adettir ve grid noktaları arası 9.7 m’dir (Şekil 2.1). Böylece 

örnekleme alanı detaylı bir şekilde ifade edilmiş olmaktadır. Çalışılan her toprak özelliğini temsil etmesi için üç 

konumsal yapı senaryosu (zayıf, orta ve güçlü konumsal yapı) oluşturulmuştur.  

Cerri et al.’un 2004 yılında yaptığı çalışmada ise, amaç toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait 

konumsal çeşitliliğin belirlenmesi ve daha sonra bu bilgiler ışığında Brezilya Amazon bölgesinde 63 ha’lık bir alanda 

mera ıslahı gerçekleştirmek amacıyla uygun bir alanın seçilmesidir. 2955 adet toprak örneklemesi için 25 m’lik gridler 

kullanılmış ve 0-10 cm, 10-20 cm ve 20-30 cm’lik derinliklerden sistematik ve rastgele toprak örneklemesi yapılmıştır 

(Şekil 2.2). Yapılan laboratuar analizlerde toplam C, toplam N, KCl’ de pH, kil ve kum içeriklerine bakılmış ve elde 

edilen sonuçlar geleneksel istatistik ve jeoistatistik yöntemleri ile değerlendirilmiştir.  
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Şekil 2.2 Düşük verimliliğe sahip 63ha lık mera alanında modelleme (♦) ve validasyon dağılımı (0) (Cerri et al., 2004) 

Çalışmada kullanılan jeoistatistiksel uygulamalar ilk olarak Matheron (1965) tarafından daha sonra Burgess 

and Webster (1980a,b) tarafından revize edilen uygulamalara göre yapılmıştır. Bu çalışmada her tabakadaki (deneysel 

variogram) toprak değişkeni için yarıvariogram oluşturmada ve en iyi sonuç veren deneysel yarıvaryogramı seçmede 

ISATIS programı (Geovariances, 2000) kullanılmıştır. Anizotropi için her yönde yarıvariogram oluşturmuş ancak 

herhangi bir anizotropi (yönsellik) belirlenmemiştir. 

Gokalp et al. (2010)’in gerçekleştirdiği çalışmada, elektriksel iletkenlik (EC), toprak pH’ı, kil (C), silt (Si) ve 

kum (S) içerikleri, daimi solma noktası (PWP), organik madde (OM), tarla kapasitesi (FC) ve yaş agregat dayanımı 

(WSA) özellikleri Kayseri’de bulunan 1500 ha’lık bozulmuş mera arazisi için jeoistatistiksel analize tabi tutulmuştur. 

Elektriksel iletkenliğe (125-103 dS m-1) ait varyasyon katsayısı diğer toprak parametrelerine göre daha yüksek değer 

verirken, pH’a ait varyasyon katsayısı ise en düşük değer göstermiştir (0-30cm’de 5 (D1) ve 30-60cm’de 5 (D2)). 

Bağımsız örnek t-test ile EC ve toprağın organik madde içeriği istatistiksel olarak farklı bulunurken diğer parametreler 

için farklılık gözlemlenmemiştir. Jeoistatistiksel analizde, üstel model (LnEC, LnC, SqSi, LnS D1 derinliğinde ve LnEC D2 

derinliğinde) ve küresel model (LnpH, SqOM, PWP, SqFC, SqWSA D1 derinliğinde ve LnpH, LnC, SqSi, LnS, SqOM, PWP, 

FC ve SqWSA D2 derinliğinde) deneysel variograma uydurulmuştur. Seçilen değişkenler arasında farklı derecelerde 

konumsal korelasyon bulunmuştur. Her toprak özelliği için gözlem noktalarından elde edilen değerler kullanılarak, 

bilinmeyen noktalardaki tahminleri gerçekleştirmek adına “ordinary blok kriging” yöntemi kullanılmış ve yükseklik de 

aynı zamanda küresel model ile modellenmiştir.  

Yao et al. (2013)’un gerçekleştirdiği çalışmanın amacı ise, karmaşık yapıdaki arazi türlerinde farklı 

interpolasyon yöntemlerinin kıyaslanması ve en iyi yöntemin önerilmesidir. Çin’in yarı-kurak, dağlık, farklı arazi 

kullanımı, vejetasyon türlerini ve farklı topografik yapıları barındıran lös platolarından biri çalışma alanı olarak 

belirlenmiştir. Seçilen dört farklı interpolasyon yöntemi ordinary kriging, IDW, lineer regresyon ve regresyon krigingi 

modelleme için kullanılmış, veri setinin 2/3’ü model geliştirmek için 1/3’ü ise bağımsız test için rastgele ayrılmıştır. 

Toprak örneklemeleri 153 noktadan gerçekleştirilmiştir. Komşu iki nokta arası eğim mesafesi 50 m ile 100 m arası 

yeknesak bir dağılımla değişmektedir ki bu jeoistatistiksel interpolasyon yöntemleri için istenen bir durumdur. 

Bunların yanı sıra, havzadaki her arazi kullanım tipi ve kendine özgü topografik yapılar istatistiksel doğrulamaya tabi 

tutmak amacıyla en az 10 örnekleme noktasına sahiptir. Toprak örnekleri 20, 40, 60 ve 80 cm’den alınmıştır. Her 

interpolasyon yönteminin performansını değerlendirmek ve konumsal olarak sürekli bir yüzey elde etmek için 153 

örnekleme noktası rastgele olarak ikiye set halinde bölünmüş ve uygulama seti (102 nokta) ve test seti (51 nokta) 

olarak adlandırılmıştır.  

Uygulama veri seti model oluşturmak için ve test seti ise modelin performansını gözlemlemek için 

kullanılmıştır. Uygulama noktalarının dağılımı model performansını etkileyeceğinden alt-veri seti üretimi 6 kere 

tekrarlanmıştır.  

Başkan et al. (2009)’a ait çalışmada amaç, 0-20 cm’lik yüzey toprağından alınan 544 adet toprak örneği ile 

USLE/RUSLE metodolojisi ile geliştirilen toprak aşınabilirlik faktörünü haritalamada Ardışık Gaussian Benzetim 

kullanımını (Sequential Gaussian Simulation, SGS) değerlendirmektir (Şekil 2.3).  
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Şekil 2.3 Toprak örneklemesine ait lokasyon haritası (Baskan et al., 2009) 

Bu çalışmada, SGS konumsal modelleme ve değişkenliğin çoğaltılması için kullanılmıştır. Bu tekniğin amacı 

variogram ve N grid noktalarına ait veri dağılımını elde etmek ve aynı benzetimi yapılmış değerleri örnek lokasyonu 

için üretmektir. Geleneksel USLE/RUSLE  - K haritasının yüksek belirsizlik oranı bazı sorunlara sebep olabilir. Çünkü 

toprak aşınabilirliğinin konumsal değişkenliği toprak haritasına yansımamaktadır ve bu haritanın kullanımıyla bölgesel 

planlama amaçları için hata oranı bilinmemektedir. Bu da uç değerlerin ortadan kalkmasına ve verinin daha da 

yumuşamasına sebep olmaktadır.  

3.TARTIŞMA  

Her bir çalışmada Jeoistatistik yöntemlerinin uygulanmasında toprak faktörleri ile çevresel faktörler göz 

önünde bulundurularak kullanılan farklı örnekleme desenleri ve farklı interpolasyon teknikleri ile çalışma detaylarına 

bağlı olarak en uygun yöntemler önerilmiştir.  

Kravchenko (2003)’nın çalışmasında, toprak özelliklerine ait verilerin konumsal yapılarındaki gücü 

karakterize etmek için Nugget Efect/Sill oranı kullanılmıştır.  

0,6 N/S oranı düşük konumsal yapıyla ilişki iken, bu verinin değişkenliğinin %60’ının açıklanamaz olduğu, 

kısa mesafede rastgele değişim gösterdiği anlamına gelmektedir. Orta ve güçlü konumsal yapı N/S oranları ise 

sırasıyla 0,3 ve 0,1’dir. Seçilen N/S oran değerleri çok sayıda toprak örneği için literatürde belirlenmiş ve değişim 

aralığı olarak 0,01 ile 1,0 arası olduğu (Cambardella and Karlen, 1999; Chang et al., 1999; Mueller et al., 2001) 

bildirilen variogramların büyük bir kısmının N/S oranı 0,1 ile 0,6 arasında değişmektedir.   

 

Şekil 3.1. Detaylı simule edilmiş P veri seti örnek variogramları N/S oranları (Kravchenko, 2003).  

 

Konumsal yapıyı karakterize eden variogram parametreleri N/S oranını ve konumsal korelasyon oranını 

içermektedir. N/S oranı kısa aralıktaki değişim dağılımını ifade etmektedir ve çalışma alanında jeoistatistiksel bir 

model ile tanımlanamamaktadır. Konumsal korelasyon aralığı hangi toprak özelliğinin kendi aralarında diğeriyle ilişkili 

olduğu mesafeyi tanımlamaktadır. Küçük N/S oranları ve geniş konumsal korelasyon aralıkları genelde değişimin 
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haritalandırılmasında yüksek oranda doğruluğa ulaşıldığı belirtmektedir (Isaaks and Srivastava, 1989). Varyasyon 

katsayısına (CV) göre güçlü konumsal yapı gösteren toprak özellikleri, zayıf konumsal yapı gösteren özelliklere göre 

daha kesin haritalanmıştır. OM için CV değeri bu çalışma için %12’dir ve toprak K içeriği için orta seviyede (%40 CV) 

bir değişkenliği göstermektedir. En yüksek değişkenliği sunan toprak özelliği toprak P içeriği olmuştur (%65 CV). 

Diğer taraftan, yüksek değişkenliğe sahip toprak özelliklerinin haritalanması, daha düşük değişkenliğe sahip 

özelliklerin haritalanmasına göre daha düşük kesinlik içermektedir (Isaaks and Srivastava, 1989). 

İkinci çalışma olan Cerri et al. (2004)’a ait çalışmada, tüm variogramlar genel olarak nispeten büyük bir 

külçe etkisi ile iyi yapılandırılmıştır. Toplam C, toplam N, δ15N, δ13C, su ve KCl’den bakılan pH’a ait variogramlar küresel 

modelde en iyi sonucu verirken kil ve kum içerikleri üstel modelde en iyi sonucu vermiştir. “Jackknife” ya da “cross-

validation” ve “dış doğrulama” olmak üzere iki farklı doğrulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı daha sonra 

homojenliğe dikkat edilerek bölgelere ayrılmıştır. Blok kriging ölçülmemiş noktalardaki değerlerin interpole 

edilmesinde kullanılmış ve her toprak özelliği için konumsal dağılım haritası oluşturulmuştur. Herhangi bir anizotropi 

belirlenmeyen bu çalışmalara ait variogramlarda yine herhangi bir bağımlı değişkenin olup olmadığını anlamak 

amacıyla izotropik (her yönde aynı özelliği gösteren) yarıvariogramlar oluşturulmuş ve sonuç olarak bilinmeyen 

noktalardaki değerleri tahmin etmek için “ordinary kriging interpolasyon yöntemi” kullanılmıştır. Mera ıslahının 

yapılabilineceği en iyi alanın seçilmesi için her toprak parametresi için ve her 3 ayrı katman için blok kriging yöntemi 

ile üretilen haritalar temel alınmıştır. Bu süreçler çalışma için potansiyel uygun alan sayısının azalmasına sebep olsa 

da diğer taraftan deney parselleri içerisindeki toprak özellikleri için daha küçük bir dağılım aralığı sağlamaktadır. 

Toprak özelliklerinin dağılım aralığını küçültmek için toprak özelliklerine ait değerlerin iki kat fazla olduğu alt-alanlar 

çalışma dışında tutulmuştur (değer > 2 [Standart Sapma, SD]). Çalışma süresince ölçülen toprak C içeriği en önemli 

toprak özelliğidir. Bu yüzden, kısa süreli tarımsal deneyler süresince küçük C değişimlerini gözlemleyebilme şansını 

arttırmak için toprak C konumsal özellikleri minimize edilmeye çalışılmıştır ve bu özellik için orijinal alt-alanlar hariç 

dağılım aralığı daha fazla sınırlandırılmıştır (değer > 1,5 SD).  

Gokalp et al. (2010)’na ait üçüncü çalışmada, toprak özellikleri sadece jeoistatistiksel analize tabi 

tutulmamış aynı zamanda özellikler arasındaki ilişkileri değerlendirmek adına “pearson korelasyon” analizi yapılmıştır. 

Dağılımlarını normal dağılıma yaklaştırmak için “ln transformasyonu” gerçekleştirilmiş EC ve pH’da önemli ilişkiler 

gözlemlenmiştir. Çünkü sürekliliği olan, normal dağılım gösteren ve otokorelasyonu tanımlanabilen veri setlerinin 

analizinde kriging en uygun yöntem olmaktadır. Çalışma kapsamında yönsel yarıvariogram hesaplanmış ve şiddetli 

bir anizotropi gözlemlenmemiştir. Bu yüzden, çapraz doğrulama yapılırken yönsüz yarıvariogramlar elde edilmiş ve 

veriler çalışma alanı içerisindeki konumsal olarak bağımlı değişkeni belirlemek adına izotropik fonksiyonla 

modellenmiştir. Yükseklik de aynı zamanda küresel model ile modellenmiştir. Bunun sebebi, değişkenlerin kısa 

mesafedeki değişimi ve ölçüm hataları ve her değişken için meydana gelen bazı külçe etkileridir. İçsel ve dışsal 

toprak oluşum faktörlerinden dolayı değişkenleri inceleme adına farklı konumsal ilişkiler belirlenmiştir. Trangmar et 

al., (1985) ve Goovaerts (1997) örnekleme aralıkları yarıvariogram aralığını etkilediğini belirtmişlerdir. Derinliğe göre 

değişen (30 ve 60cm) EC ve pH’ya ait konumsal haritaları Şekil 3.2’de verilmiştir.  

Yao et al. (2013)’ a ait çalışmada, gerçekleştirilen her yöntem ortalama mutlak yüzde hatası, ortalama 

kareler hatası ve doğruluk derecesi kurallarına uygun şekilde uygulanmıştır. Seçilen bölge için uygulanan her 

yöntemde tahmin doğruluğu birbirinden ayrılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ordinary kriging ve IDW 

sonuçları zayıftır çünkü küçük bir havza ölçeğinde toprak neminin konumsal oto korelâsyonu zayıftır. Bunun sebebi 

ise çevresel faktörler zamansal olarak devamlı olmayışıdır. Lineer regresyon modeli karmaşık yapıda bir topolojiye 

sahip bir alan için önceki iki uzaklık tabanlı yöntemden çok daha iyi sonuç vermiştir. Ama arazi kullanım tiplerinin 

sınırlarına yakın yerlerde ve güney kuzey bakılardaki eğimli alanların birleşme yerinde toprak neminde keskin 

değişimler gözlemlenmiştir. Bu da gerçeğe aykırı olmuştur çünkü toprak nemi, kısa mesafede suyun toprak 

içerisindeki hareketinden dolayı kademe kademe değişim gösteren bir parametredir. En uygun interpolasyon 

yöntemi daha doğru sonuç veren ve tahmin etkinliği çok daha fazla olan, detaylı ve makul tahmin haritalarının 

üretilmesini sağlayan “hibrit regresyon kriging (regresyon ve basit kriging kombinasyonu)” olmuştur.  

IDW ve Ordinary Kriging dışında kullanılan interpolasyon yöntemi lineer regresyon birçok araştırma alanında 

tahmin aracı olarak kullanılmaktadır. İstatistiksel bir araç olan lineer regresyon bağımlı değişken ile bir ya da birden 

fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilinin modellenmesinde kullanılmaktadır. Bağımlı değişken bir ya da birden 

fazla bağımsız değişkenin lineer bir fonksiyonudur. Lineer model en küçük kareler yöntemini kullanmaktadır. 

Regresyon kriging yöntemi ise yardımcı değişkenler üzerindeki bağımlı değişkenlerin regresyonunu birleştiren bir 

yöntemdir. Hedef değişken olan toprak nemi, lineer regresyon kullanılarak her yardımcı veri setine uydurulmuştur. 

Regresyon tahminlerindeki yönselliği gidererek artanlar jeoistatistiksel olarak basit kriging ile analiz ve interpole 

edilmiştir ve son olarak da regresyon tahminleri ve interpole edilen artanlar toplanmıştır. 
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Şekil 3.2. 30 ve 60 cm’de EC ve pH’a ait konumsal desen (Gokalp et al., 2010) 

IDW ve Ordinary Kriging dışında kullanılan interpolasyon yöntemi lineer regresyon birçok araştırma alanında 

tahmin aracı olarak kullanılmaktadır. İstatistiksel bir araç olan lineer regresyon bağımlı değişken ile bir ya da birden 

fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilinin modellenmesinde kullanılmaktadır. Bağımlı değişken bir ya da birden 

fazla bağımsız değişkenin lineer bir fonksiyonudur. Lineer model en küçük kareler yöntemini kullanmaktadır. 

Regresyon kriging yöntemi ise yardımcı değişkenler üzerindeki bağımlı değişkenlerin regresyonunu birleştiren bir 

yöntemdir. İnterpolasyon yöntemleri sonucunda elde edilen toprak nem içeriği tahmin haritaları Şekil 3.3’ de 

verilmiştir.  

 

                                  Ordinary kriging yöntemi                              IDW yöntemi 
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                                    Lineer regresyon yöntemi                Regresyon kriging yöntemi 

Şekil 3.3. Dört farklı konumsal interpolasyon yöntemi ile üretilen toprak nem içeriği tahmin haritaları (Yao et al., 2013) 

Başkan et al. (2009) yapmış olduğu çalışmada ise, geleneksel yaklaşımlarda bir tane toprak aşınabilirlik 

değerinin her toprak serisine ait tüm alanı temsil ettiği kabul edilmiştir. Bu yüzden bu yaklaşım toprak serilerinin 

konumsal değişkenliğini açıklayamamaktadır. Geleneksel yaklaşımların ve krigingin aksine, simule edilmiş 

gerçeklenişin (realization) %95’lik güven aralığı, belirsizliği gösteren standart sapma haritasını belirlemek için 

oluşturulmuş ve sayısal olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla SGS çok daha güvenilir bir toprak aşınabilirlik haritası 

oluşturulmasını sağlamış, izleme ve erozyonla etkili mücadele stratejilerinin ve bölgeye özel yönetim planlarının 

geliştirilmesi için kullanılabilir hale gelmiştir. Geleneksel USLE/RUSLE  - K haritasının yüksek belirsizlik oranı bazı 

sorunlara sebep olabilmektedir. Çünkü toprak aşınabilirliğinin konumsal değişkenliği toprak haritasına 

yansımamaktadır ve bu haritanın kullanımıyla bölgesel planlama amaçları için hata oranı bilinmemektedir. Ancak bazı 

araştırmacılar kriging haritalarının tahmin varyansını ciddi ölçüde düşürdüklerini belirtmişlerdir. Bu da uç değerlerin 

ortadan kalkmasına ve verinin daha da yumuşamasına sebep olmaktadır. Çalışma alanına ait benzetim ve olasılık 

haritası aşağıdaki gibidir (Şekil 3.4 ve 3.5). 

 

Şekil 3.4 SGS ile hesaplanmış USLE/RUSLE – K benzetim (simülasyon) haritası (Baskan et al., 2009) 
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Şekil 3.5 USLE/RUSLE – K’ya ait olasılık haritası (Baskan et al., 2009) 

4.SONUÇ 

Yapılan çalışmalar sonucunda toprak özelliklerinin değerlendirilmesinde en yaygın interpolasyon yöntemi 

olarak krigingin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak unutulmaması gereken kriging tahminlerinin 

tam anlamıyla doğru değerler olmadığıdır. Bu yüzden “tahmin hatası” ya da daha genel bir ifadeyle örneklenmemiş 

bir lokasyondaki toprak özelliklerine ait belirsizlik mutlaka belirlenmelidir (Goovaerts, 1999). 

Kravchenko (2003)’ya ait çalışmada da vurgulanmak istenen örnek yoğunluğunun toprak özelliklerini 

haritalamadaki kesinliği etkilediğidir. Veri seti büyüklüğü, örnekleme yoğunluğu (Frogbrook and Oliver, 2000) ve 

seçilen interpolasyon yöntemi çalışmanın hassasiyetine göre belirlenmelidir. Bilinen variogram parametreleriyle 

kriging IDW’den çok daha iyi sonuç vermiştir (P<0,01) ancak variogram parametreleri örnek variogramlarından elde 

edildiğinde krigingde IDW ile aynı kesinlikte sonuç elde edilmiştir. Yeterli büyüklükteki veri seti için kriging IDW ile 

aynı kesinliktedir fakat veriden güvenilir bir örnek variogramı çıkarılamadığında kesinliği daha düşük olmaktadır.  

Toprak özelliklerine ait konumsal çeşitliliği belirleyebilmek için variogramlar oluşturulmakta ve bu 

variogramlar modellenebilmektedir (Cerri et al., 2004). Tahmin modelleri üzerinde, tahmin modelleri için 

oluşabilecek ön yargıyı ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar doğrulamalarla (Jackknife – Cross validation) 

desteklenmektedir. Heterojen alanlarda homojenliğe dikkat edilerek alanın bölgelere ayrılmasının sebebi ise tahmin 

hatasını en düşük seviyeye indirmek ve kesinliği arttırmaktır. Bu da alana özgü yönetim için daha doğru kararlar 

verilmesine yardımcı olmaktadır. Gokalp et al. (2010)’ın çalışmasında olduğu gibi toprak özelliklerine ait 

jeoistatistiksel analizlerde özellikler arası konumsal ilişkilerin incelenmesi ile toprak özelliklerini etkileyen çevresel 

etkileri daha iyi anlamamız mümkün kılınmaktadır.  

Bir havza ölçeğinde çalışan Yao et al. (2013) karmaşık yapıdaki topolojilerde basit kriging analizlerinin 

yeterli olmadığını göstermişler ve çevresel faktörlerin toprak özelliklerini etkilediğinden parametreler arası ilişkilerin 

değerlendirilmesine önem vermişlerdir. Böylece büyük alanlarda basit kriging yönteminin değerleri deterministik 

yöntemler gibi yumuşatmasından ve tahmin hatasını arttırmasından dolayı kıyaslamalar sonucunda en iyi sonucu 

veren hibrit kriging yönteminin (regresyon ve basit kriging kombinasyonu)  tercih edilmesini sağlamıştır. Diğer 

taraftan belirsizliği yüksek toprak özellikleri için simülasyonun kriging üzerindeki avantajları göz ardı edilmemelidir. 

Çünkü kriging işlemi, verilerin yerel ortalamasına dayanmaktadır ve daha düzgün yüzeyler üretilmesini ve lokal 

değişkenliklerin çok daha iyi gösterimini sağlamakta ve krigingde kaybolan lokal değişkenliği bu hesaplamaya 

eklemektedir. Baskan et al. (2009), yaptıkları çalışmada da toprak aşınabilirliğinin konumsal değişkenliği toprak 

haritasına yansımamasından dolayı değişkenlerin tahmini ve belirsizlik için en çok kullanılan “Ardışık Gauss 

Simülasyonu (SGS)” nu tercih etmişlerdir. (Wang et al., 2002). SGS konumsal haritalama ve konumsal desenleri 

yumuşatma etkisi olmadan gösteren belirsizlik analizleri için çok daha etkili bir yöntem olarak gözükse de, dinamik 

toprak özelliklerinin USLE/RUSLE – K üzerindeki etkileşimli etkileri unutulmamalı ve değerler belirsizliği azaltabilmek 

adına periyodik olarak yenilenmelidir. 
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POTANSİYEL TARIM ARAZİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK TADEM BİLGİSAYAR 

MODELİNİN KULLANILMASI 

Orhan DENGİZ1  Mustafa SAĞLAM1  Fikret SAYGIN2 

F.Esra SARIOĞLU1  Ekrem KANAR1 

ÖZET 

Arazilerin potansiyel durumlarına göre kullanılmasına karar vermek ve gelecek nesiller için doğal kaynakların korunmasında arazi 

değerlendirmenin büyük önemi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, Samsun ilinin batısında yer alan Bafra aluviyal delta ovası üzerinde 

gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, Fener, Garipçe, Karıncak, Yeşilyazı, Yapraklı ve Girne köylerini kapsayan arazi kaynaklarına yönelik, bölge 

ekolojik koşullarına uygun tarımsal üretimde kullanılan arazi kullanım türlerinin (AKT) arazi isteklerine göre potansiyel kullanım alanlarının 

belirlenmesidir. Çalışma yaklaşık 8.523,4 ha alanda yürütülmüş olup bu alanın %13,5’lik kısmı göl ve bataklık alanlar oluştururken,  %6.8’ni sahil 

kumulları oluşturmaktadır.  Geri kalan yaklaşık 6.999,5 ha alanında tarımsal faaliyet yürütülmektedir. Çalışmada daha önce üretilmiş detaylı toprak 

haritalarından yararlanılarak alana ait arazi karakteristikleri ve haritalama birimleri tanımlanarak, 30 adet AKT seçilmiş ve her bir AKT için arazi 

istekleri belirlenmiştir. Tarımsal Arazi Değerlendirme Modeli yardımıyla her bir haritalama birimine ait potansiyel kullanım gurupları oluşturularak, 

CBS ortamında dağılım haritaları üretilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, alanın 1.627,1 ha’lık kısmı meyve ve kavakçılık üretimi için seçilen tüm 

arazi kullanım türleri için uygun olmasına karşın alanın sebze üretimi için seçile tüm arazi kullanım türleri için alanın 5.520,7 ha’lık kısmı uygun 

olmaktadır. Tarla bitkileri açısından arazilerin potansiyel kullanımları değerlendirildiğinde alanın büyük bir kısmının (5.520,7 ha) seçilen kullanım 

türleri için uygun olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Tarımsal Arazi Değerlendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi, Bafra 

USING OF TADEM COMPUTER MODEL FOR DETERMINATION OF POTENTIAL 

AGRICULTURAL FIELDS  

ABSTRACT 

Land evaluation is of great importance in guiding decisions on land uses in terms of their potential and conserving natural resources 

for future generation. This study was carried out on Bafra alluvial deltaic plain including Fener, Garipçe, Karıncak, Yeşilyazı, Yapraklı ve Girne 

villages located at western part of Samsun province. The aim of this study is to determine potential lands use areas for agricultural activities based 

on land use types that are suitable for ecological condition of the study region. The study area covers about 8,523,4 ha and 13,5% of total area is 

lake and swamp while 6,8% of it is beach dune area. Agricultural activities have been done on 6999,5 ha area. To determine land characteristics 

and land mapping units, detailed soil map generated before was used and 30 land use types were selected. Potential Land Use Groups was 

formed by means of TADEM for each land mapping units and map was produced using GIS.  According to obtained results, while 1627,1 ha of the 

total area are suitable for fruit and poplar growing, 5520,7 ha is suitable for all land use. In addition, when potential land was evaluated for field 

crop, it was found that selected all land use types are suitable for most of the study area (5520,7). 

Key Words: Agricultural land evaluation, Geography Information System, Bafra 

1. GİRİŞ 

Dünyanın geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de doğal kaynaklar; yanlış ve 

plansız arazi kullanımı, yüksek nüfus artışı, duyarlı ekosistemlerdeki toprak erozyonu, kıt kaynaklara yönelik çok 

yönlü talepler, fakir kırsal nüfus, kurumsal desteklerin yetersizliği veya olmayışı vb. nedenler ile baskı altında 

bulunmaktadır. Bunlardan özellikle arazi kullanım planlamasına dayalı olmayan arazi kullanımı sonucu, birbirlerine 

komşu durumda olan sektörler birçok yerde çatışma halinde bulunmaktadır. Yine plansız arazi kullanımı sonucunda; 

toprakların kısa sürede taşınması, toprağın taşınmasıyla oluşan aşırı yüzeysel akış sonucu sel ve taşkınlar meydana 

gelmesi, taşınan toprakların değerli tarım arazilerini, yerleşim yerlerini, barajları ve limanları doldurması, yamaç 

arazideki toprağın taşınması ve toprak kalınlığının giderek azalması ile ana kayanın ortaya çıkması ve arazinin su 

tutma ve depolama kapasitesinin kaybolması, çoraklaşma ve çölleşme yani antropojen (insan eliyle) kurak alanlar 

oluşması, yetişme ortamı kaybı, kırsal fakirliğin artışı, kırsal kesimden kentlere göçün yoğunlaşması, arazilerin görsel 

değerinin düşmesi vb. birçok ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum doğal 

kaynakların bozulmasına ve böylece sürdürülebilir kalkınmanın tehlikeye girmesine neden olmaktadır (Anıl ve ark., 

2011). 
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Arazi değerlendirme çalışmaları sürecinde temel unsurlardan biri olan doğal kaynak araştırmaları maliyeti 

yüksek olan, uzun zaman isteyen ve aynı zamanda uzmanlık gerektiren çalışmalardır. Bu nedenle arazi kullanımına 

ilişkin kararların, arazi değerlendirme ve kullanım planlaması çalışmaları sonuçlarına göre uygulanması artık zorunlu 

hale gelmiştir.  Arazi değerlendirme çalışmaları; arazi, toprak, su, orman, iklim, nüfus vb. birçok bilgilerin birlikte 

yorumlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Veri miktarındaki artış, değerlendirme sürecinde planlamacıların 

hata yapma riskini de arttırmaktadır. Özellikle son yıllarda, yazılım ve donanım bakımından bilgisayar teknolojisindeki 

hızlı gelişmeler, insan belleğinin yetersiz kaldığı çok sayıda veri ve bilgilerin plan doğrultusunda değerlendirmesine ve 

yorumlamasına imkan sağlamıştır. Verilerin toplanması, depolanması ve sorgulanarak yeni verilerin ve bilgilerin 

üretilmesi işlemlerinde konumsal bilgi sistemi olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri ve bilgisayar modelleri 

günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, arazi değerlendirme model programları (İLSEN, TOSA-TADEM, 

MicroLİES, ALES vb.) ve bazı toprak ve arazi çalışmalarına yönelik jeoistatistiksel model ve yazılımlar, arazi 

kullanımlara ilişkin planlamalarda karar vericilere kısa süre içerisinde ve doğru kararlar almasında, sonuçların hedef 

kitlelere ulaştırılması ve ilerleyen süreçlerde gerekli güncellemelerin yapılmasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

Örneğin Dengiz ve ark. (2003) Ankara’nın kuzey batı kısmında yer alan Beypazarı yöresindeki arazi kaynakları ve yöre 

arazi kullanım türlerinin (AKT) dikkate alınarak alanın AKT’lerine uygunluklarını belirlenmişlerdir. Çalışmada ILSEN 

bilgisayar modeli, Beypazarı topraklarının potansiyel arazi kullanım gruplarının ve tarımsal arazi kullanımı uygunluk 

değerlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Tarımsal Kullanıma Uygunluk haritası sonuçları, Beypazarı topraklarının 

%42.8’inin tarımsal kullanımlara uygun olmadığını ve bu toprakların %90.4’ü Lithic Xerorthents olarak 

sınıflandırılmıştır. Çalışma alanının sadece 12.7’si tarımsal kullanım bakımından en iyi araziler olarak bulunmuştur. 

Yine Erdoğan (2008) 176.134,7 ha Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazilerinde MicroLEIS modeli kullanılarak arazi 

değerlendirme çalışması yapılmıştır. Model içerisinde yer alan ve arazilerin tarımsal kullanıma uygunluk sınıflamasını 

belirleyen Almagra modeline göre, buğday bitkisinin çalışma alanı içerisinde uygunluk dağılım haritasını oluşturmuş 

ve buğday bitkisinin yetişmesinde rol alan sınırlandırıcı faktörleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre toplam 

alanın %68.9’luk kısmı toprak derinliği açısından buğday bitkisi için çok uygun oldu, alanda tuzluluk ve drenaj 

problemlerinin olmadığı ayrıca bünye açısından buğday bitkisinin isteğine göre alanın %65.3’nin çok uygun, %25’i ise 

orta uygun olduğunu belirlemiştir.   

Arazilerin potansiyel durumlarına göre kullanılmasına karar vermek ve gelecek nesiller için doğal 

kaynakların korunmasında arazi değerlendirmenin büyük önemi bulunmaktadır. Samsun ilinin batısında yer alan 

Bafra aluviyal delta ovası üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, bölge ekolojik koşullarına uygun tarımsal 

üretimde kullanılan arazi kullanım türlerinin (AKT) arazi isteklerine göre potansiyel kullanım alanlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

2. MATEYAL VE YÖNEM 

2.1. Materyal 

Samsun ilinin batısında yer alan Bafra aluviyal delta ovası üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, Fener, 

Garipçe, Karıncak, Yeşilyazı, Yapraklı ve Girne köylerini kapsayan arazi yaklaşık 8.523,4 ha alanda yürütülmüş olup, 

çalışma alanı 4594000-4624000K ve 727000-763000D (UTM-m) koordinatları arasındadır (Şekil 1). Toplam alanın 

%13,5’lik kısmını göl ve bataklık alanlar oluştururken,  %6,8’ni sahil kumulları oluşturmaktadır.  Geri kalan yaklaşık 

6.999,5 ha alanında tarımsal faaliyet yürütülmektedir. Bölgenin yıllık sıcaklık ortalaması 13.6 ºC ve yağış ortalaması ise 

764,3 mm.dir. Araştırma alanı Kızılırmak Nehrinin farklı zamanlarda getirdiği alüvyal depozitler ile denizel etki sonucu 

meydana gelen sahil kumulları üzerinde yer alan arazilerden oluşmaktadır. 
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Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 

Ayrıca arazilerin toprak özellikleri ve haritalama birimlerinin (HB) belirlenmesi amacıyla Saygın (2013) 

tarafından daha önce yapılmış 1:25.000 ölçekli temel toprak haritası kullanılmıştır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Çalışma alanı alt grup düzeyinde toprak dağılım haritası 

Alanda ordo düzeyinde %28,9 ile Inceptisolen yaygın toprakları oluştururken %28,2 ile Vertisol ve  %22,6 ile 

Entisol topraklar dağılım göstermektedir. Alt grup düzeyinde ise, toplan alanın 1399,4 ha’da Vertic Haplustept en 

fazla yayılım alanına sahip iken 109,2 ha’da ise Aquic Haplustept yer almaktadır. Arazi değerlendirme çalışmasının 

gerçekleştirilmesi için TOSA-TADEM (Dengiz ve ark, 2007) bilgisayar programı ile haritaların oluşturulmasında ArcGIS 

9.3v CBS programı kullanılmıştır. 
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2.2. Yöntem 

Arazi kullanım planlaması çalışması için öncelikle tarım ve tarım dışı arazi kullanım türleri (AKT) 

belirlenmiştir. Seri düzeyinde hazırlanmış olan toprak haritasından, tanımlanan haritalama birimlerinin (HB) sahip 

olduğu arazi karakteristik ve nitelikleri ve bunların farklı düzeyleri çıkartılmıştır. TOSA-TADEM modelinde ele alanın 

arazi ve toprak karakteristikleri eğim, derinlik, bünye, pH, EC, kireç, organik madde, yarayışlı fosfor ve yarayışlı 

potasyumdur. Haritalama birimlerinin arazi karakteristikleri ile her bir AKT’nün farklı düzeylerdeki arazi ve toprak 

isteklerine yönelik karşılaştırma işlemi TOSA-TADEM programı kullanılarak yapılmış ve potansiyel kullanım 

gruplandırmaları oluşturulmuştur. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışma alanı topraklarının değerlendirilmesi ve potansiyel arazi kullanım planlamasını oluşturmak için 

bölgeye ait 30 farklı arazi kullanım türü belirlenerek ekolojik koşullar ve toprak istekleri ile birlikte tanımları 

yapılmıştır. Bunlardan 10 tanesi sebze tarımı, 10 tanesi tarla tarımı, 10 tanesi ise kavakçılık ve meyve üretimine 

yönelik bitki türleri oluşturmaktadır. Çalışma alanına ait temel toprak haritasında toplam 38 adet HB belirlenmiştir. 

Model yardımıyla her bir kullanım türünün her bir HB’ne uygunluklarını hesaplanmış ve Çizelge 1’ de verilmiştir. 

Burada 30 adet arazi kullanım türleri sırasıyla; K1: Kiraz, K2: Kavak, K3: İncir, K4: Erik, K5: Kaysı, K6: Ceviz, K7: Elma, K8: 

Badem, K9: Armut, K10: Vişne, K11: Bakla, K12: Çeltik, K13: Mısır, K14: Buğday, K15: Nohut,  K16: Arpa, K17: Yonca,  

K18: Kimyon, K19: Ayçiçeği, K20: Fiğ, K21: Domates, K22: Patlıcan, K23: Biber, K24: Kabak, K25: Hıyar, K26: Marul, K27: 

Fasulye,  K28: Soğan, K29: Çilek, K30: Kavun-Karpuz 
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Çizelge 1. Çalışma alanında yer alan HB’lerinin değerlendirmeye alınan AKT’lerine uygunlukları 

HB K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

Yp.1 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 

Yp.2 N S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S1 

Kz.1 N N N N N N N N N N N N N N 

Kz.2 N N N N N N N N N N N N N N 

Kz.3 N N N N N N N N N N N N N N 

Gi.1 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.2 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 

Gi.3 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.4 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.5 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 

Ke.1 N S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 N S3 N S3 N S3 

Kt.1 N S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 N S3 N S3 N S3 

Al.1 N N N N N N N N N N N N N N 

Or.1 N S1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Or.2 N S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Ye.1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Ye.2 N S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S1 

Ye.3 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 

Mg.1 S2 S2 S3 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S2 S2 S2 

Mg.2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 

Kr.1 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S3 S1 S2 S1 S2 S1 

Co.1 N S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S2 

Co.2 N S1 S1 S1 S2 S2 S2 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S2 

Co.3 N S3 N N N N S3 N N N N N N N 

Dk.1 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S3 S1 S2 S1 S3 S1 

Ar.1 N S3 N N S3 N S2 N N N N S3 N S3 

Ha.1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Ha.2 N N N N N N N N N N N N N N 

Nh.1 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 N S3 N N N S3 

Ay.1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Ay.2 S3 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Ay.3 N S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 N S3 N S2 N S3 

Dv.1 N S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S2 S1 

Fb.1 N N N N N N N N N N N N N N 

Fb.2 N N N N N N N N N N N N N N 

Fb.3 N S3 N N N N N N N N N N N N 

Ga.1 N S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 N S3 S3 S3 

Ga.2 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
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Çizelge 1 devamı. 

HB K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 

Yp.1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Yp.2 S1 S1 S2 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S2 S1 S2 S3 S2 S2 S1 

Kz.1 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Kz.2 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Kz.3 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Gi.1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.2 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S1 S1 S1 

Gi.3 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.4 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Gi.5 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S1 S1 S1 

Ke.1 S3 S3 N S2 N S3 N S2 N S2 S2 S3 N S3 N S2 

Kt.1 S3 S3 N S2 N S3 N S2 N S3 S2 S3 N S3 N S3 

Al.1 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Or.1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S2 S2 S1 

Or.2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S2 S2 S2 

Ye.1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Ye.2 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S3 S1 S3 S2 S1 S2 S3 S2 S2 S1 

Ye.3 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 

Mg.1 S2 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S2 

Mg.2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S2 

Kr.1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S2 S3 S1 

Co.1 S2 S2 S3 S1 S3 S2 N S1 S3 S2 S1 S3 S3 S3 S3 S1 

Co.2 S2 S2 S3 S1 S3 S2 N S1 S3 S2 S1 S3 S3 S3 S3 S1 

Co.3 N N N N N N N N N S3 N N N N N S3 

Dk.1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S3 S2 S1 S3 S3 S2 S3 S1 

Ar.1 S3 S3 N N N S2 N N N S2 N S3 S3 S3 N S2 

Ha.1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S1 

Ha.2 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Nh.1 S3 S3 N S3 N S3 N S3 N S3 S3 N N N N S3 

Ay.1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S1 

Ay.2 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S1 

Ay.3 S3 S3 N S3 N S3 N S3 N S3 S3 N N N N S3 

Dv.1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 

Fb.1 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Fb.2 N N N N N N N N N S3 N N N N N N 

Fb.3 N N N N N S3 N N N S3 N N N N N S3 

Ga.1 S2 S3 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S2 

Ga.2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

 

3.1. Sebze Tarımı İçin Seçilen AKT’lerin Uygunluk Dağılımı 

Çalışma alanı içerisinde sebze yetiştiriciliği için 10 adet AKT’ü (Soğan, Fasulye, Marul, Hıyar, Kabak, Biber, 

Patlıcan, Domates, Kavun-Karpuz, Çilek) belirlenmiştir. Her bir AKT’ünün arazi ve toprak isteklerine göre yapılan arazi 

uygunluk dağılımına göre, bir HB’i birden fazla AKT’ne uygun olabildiği gibi hiç birine de uygun olmayabilir. Sebze 

tarımı için alternatif arazi kullanım grupları ve alansal dağılımları Çizelge 2’ de ve Şekil 3’ de verilmiştir. Sebze tarımı 

için seçilen tüm AKT’lerine uygun olmayan S0 için alternatif arazi kullanım grubu alan içerisinde 96,6 ha ile en az alan 

da yayılım gösterirken, seçilen tüm AKT’lerine uygun olan alan ise tarım yapılan toplam alanın %71,9 ile 5033,3 ha’nı 

oluşturmaktadır. 
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Çizelge 2. Sebze tarımı için alternatif arazi kullanım grupları (AAKG) ve alansal dağılımları 

AAKG AKT Alan  (ha) 

S 0 Arazi Kullanım Türü için uygun değil 96,6 

S 1 Kabak, Kavun-Karpuz, 270,1 

S 2 Soğan, Fasulye, Marul, Kabak, Biber, Kavun-Karpuz 633,3 

S 3 Soğan, Fasulye, Marul, Kabak Sulu, Biber, Domates, Kavun-Karpuz 238,9 

S 4 Soğan, Fasulye, Marul, Hıyar, Kabak, Biber, Patlıcan, Kavun-Karpuz, Çilek  523,5 

S 5 Soğan, Fasulye, Marul, Hıyar, Kabak, Biber, Patlıcan, Domates, Kavun-Karpuz, Çilek  5033,3 

 

Şekil 3. Sebze tarımı AKT’lerinin uygunluk haritası 

3.2. Meyve ve kavakçılık Tarımı İçin Seçilen AKT’lerin Uygunluk Dağılımı 

Çalışma alanı içerisinde meyvecilik ve kavak yetiştiriciliği için 10 adet AKT’ü (Vişne, Armut, Badem, Elma, 

Ceviz, Kayısı, Erik, İncir, Kavak, Kiraz) Her bir AKT’ünün arazi ve toprak isteklerine göre yapılan arazi uygunluk dağılımı 

Çizelge 3 ve Şekil 4 de verilmiştir. Çalışma alanı sınırları içerisinde tüm haritalama birimleri seçilen arazi kullanım 

türlerinden bir veya bir kaçına uygun olarak belirlenmiştir. Uygun olmayan ve M0 ile gösterilen alan 

bulunmamaktadır.  Alternatif arazi kullanım grupları içerisinde M4 en fazla dağılım alanına sahip iken, M1 en az 

dağılım alanına sahiptir. 

Çizelge 3. Meyve ve kavakçılık tarımı için alternatif arazi kullanım grupları (AAKG) ve alansal dağılımları 

AAKG AKT Alan  (ha) 

M 0 Seçilen arazi kullanım türü için uygun değil - 

M 1 Kavak 773,8 

M 2 Elma, Kavak 221,3 

M 3 Elma, Kayısı, İncir, Kavak  1285,0 

M 4 Vişne, Armut, Badem, Elma, Ceviz, Kayısı, Erik, İncir, Kavak  2892,4 

M 5 Vişne, Armut, Badem, Elma, Ceviz, Kayısı, Erik, İncir, Kavak, Kiraz, 1627,1 
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Şekil 4. Meyve ve kavakçılık tarımı AKT’lerinin uygunluk haritası 

3.3. Tarla Tarımı İçin Seçilen AKT’lerin Uygunluk Dağılımı 

Çalışma alanı içerisinde tarla tarımı için 10 adet AKT’ü (Fiğ, Ayçiçeği, Kimyon, Yonca, Arpa, Nohut, Buğday, 

Mısır, Çeltik, Bakla) seçilmiş olup, tüm bu türlerin tarım yapılan alan içerisinde uygun olduğu dağılım miktarı toplama 

alanın büyük bir kısmını  (5520,7 ha) kaplamaktadır. Bu türlerin hiç birine uygun olmayan ve T0 sembolü ile 

gösterilen alaların miktarı ise 370,6 dır (Çizelge 4 ve Şekil 5). 

Çizelge 4. Tarla tarımı için alternatif arazi kullanım grupları (AAKG) ve alansal dağılımları 

AAKG AKT Alan  (ha) 

T 0 Arazi Kullanım Türü için uygun değil 370,6 

T 1 Fiğ, Arpa, Nohut, Buğday, 65,2 

T 2 Fiğ, Arpa, Nohut, Buğday, Çeltik  733,9 

T 3 Fiğ, Kimyon, Arpa Sulu, Nohut, Buğday, Mısır, Çeltik, 109,2 

T 4 Fiğ, Ayçiçeği, Kimyon, Yonca, Arpa, Nohut, Buğday, Mısır, Çeltik, Bakla, 5520,7 
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Şekil 5. Tarla tarımı için alternatif arazi kullanım grupları (AAKG) 

Ayrıca çalışma alanının Potansiyel Arazi Kullanım Gruplarının oluşturulması amacıyla değerlendirmeye 

alınan AKT’leri sebze tarımı (S), meyvecilik ve kavak yetiştiriciliği (M) ve tarla tarımı olmak üzere 3 gruba ayrılarak, 

TADEM bilgisayar modeli ile sınıflandırılmıştır (Çizelge 5 ve Şekil 6). Potansiyel kullanım grupları içerisinde T4, S5, M4 

en geniş alana sahip iken bunu T4, S5, M5 izlemektedir. Buna karşın en az yayılım alanı ise T4, S4, M3 tür.   

Çizelge 5. Her bir HB’ne yönelik potansiyel kullanım grupları (PKG) 

HB PKG HB PKG HB PKG HB PKG 

Yp.1 T 4, S 5, M 3 Kr.1 T 4, S 5, M 4 Ke.1 T 3, S 4, M 3 Ay.2 T 4, S 5, M 3 

Yp.2 T 4, S 5, M 3 Co.1 T 4, S 4, M 4 Kt.1 T 4, S 5, M 4 Ay.3 T 4, S 4, M 3 

Kz.1 T 0, S 0, M 1 Co.2 T 4, S 4, M 3 Al.1 T 2, S 2, M 1 Dv.1 T 4, S 3, M 3 

Kz.2 T 0, S 1, M 1 Co.3 T 0, S 1, M 2 Or.1 T 4, S 5, M 4 Fb.1 T 1, S 2, M 1 

Kz.3 T 0, S 1, M 2 Dk.1 T 4, S 5, M 4 Or.2 T 4, S 5, M 4 Fb.2 T 1, S 2, M 3 

Gi.1 T 4, S 5, M 4 Ar.1 T 2, S 3, M 3 Ye.1 T 4, S 5, M 5 Fb.3 T 2, S 3, M 3 

Gi.2 T 4, S 5, M 3 Ha.1 T 4, S 5, M 5 Ye.2 T 4, S 5, M 3 Ga.1 T 4, S 5, M 4 

Gi.3 T 4, S 5, M 4 Ha.2 T 1, S 3, M 3 Ye.3 T 4, S 5, M 3 Ga.2 T 4, S 5, M 4 

Gi.4 T 4, S 5, M 4 Nh.1 T 4, S 5, M 4 Mg.1 T 4, S 5, M 5 Mg.2 T 4, S 5, M 3 

Gi.5 T 4, S 5, M 4 Ay.1 T 4, S 5, M 5     
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Şekil 6. PKG dağılım haritası 

Benzer bir çalışma Güntürk ve ark (2008) 378.4 ha’lık Diyarbakır-Hevsel Bahçelerinde TADEM modelli 

kullanılarak yaptıkları çalışmada ilk olarak mevcut arazi kullanım durumu, toprak haritaları ve suluda sebze, meyve ve 

tarla bitkilerinden oluşan toplam 24 adet AKT’leri ve onların toprak istekleri göz önüne alınarak, program sayesinde 

alanda her bir arazi kullanım için arazi uygunluk sınıfları belirlemiş ve CBS ortamında aktarılarak AKT’lerinin arazi 

uygunluk dağılım haritaları oluşturulmuştur. 
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BİTKİYE YARAYIŞLI MİKRO BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONLARININ UZAYSAL 

DAĞILIMININ HARİTALANMASI1 

Mesut ALTINDAL11  Hikmet GÜNAL2  Nurullah ACİR2 

ÖZET 

Bitkisel üretim ve toprak amenajmanında olduğu gibi çok sayıdaki değişken faktörlerle çalışılıyor ve idare ediliyorsa, sadece 

değişkenliğin olduğu faktörün kendisine değil, aynı zamanda değişkenliğin bağımsız olup olmadığına veya bir başka faktör ile ilişkili olup 

olmadığına da bakmak önemlidir. Eğer belirli faktörlerin değişkenlikleri birbirleri ile ilişkili ise, bu durumda ilişkili değişkenlerin ölçümleri ve 

idarelerinde bu değişkenlerden biri diğerini tahmin etmede etkin bir şekilde kullanılabilir. Eğer aralarında bir ilişki yok ise her biri ayrı ayrı 

değerlendirilmeli ve bağımsız bir şekilde idare edilmelidir. Bu kapsamda, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü merkez işletme 

arazisi topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitki beslemesinde önemli olan Fe, Cu, Zn ve Mn elementlerinin mesafeye bağlı 

değişkenliklerinin yapısı jeoistatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Aluviyal ana materyale sahip olan ve çoğunlukla çeşitli meyve ağaçlarından 

küçük bahçelerden oluşan çalışma alanı 50x50 m aralıklar ile gridlere ayrılmış, gridlerin köşe noktalarından 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden ve 

kısa mesafelerdeki değişimleri belirlemek için ara kesitlerden toprak örnekleri alınmıştır. Yüzey topraklarına ait özelliklerin varyasyon katsayıları 

(CV) incelendiğinde pH’nın tüm alanda % 2,4 ile en düşük, Zn’nin ise % 83,34 ile en yüksek değişkenliğe sahip özellikler olarak görülmektedir. 

Mesafeye bağlı dağılımın haritalanmasında küresel, üssel veya Gaussian modellerinden uygun olanları kullanılmıştır. Çalışılan özelliklerden büyük 

çoğunluğu kuvvetli uzaysal bağımlılığa sahiptir. Elde edilen veriler ile oluşturulan haritalar incelendiğinde Zn hariç mikro besin elementlerinin 

bütün alanda yeterli oldukları; Fe içeriğinin ise drenaj sorunu olan Kızılçubuk serisinde düşük konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Değişkenlik, mikro element, jeoistatistik, aluviyal,meyvecilik 

MAPPING THE SPATIAL VARIABILITY PLANT AVAILABLE MICRO NUTRIENT 

CONCENTRATIONS  

When studying and managing several varying factors, as is usually the situation in crop and soil management, it is important to look 

not only at which factors vary, but also at whether their variability is independent or linked to another factor. If the variability's of certain factors 

are linked, then their measurement and management may be more efficiently handled by  using one as a predictor, or surrogate, for the variability 

in the other. If there is no relationship between the variances of two factors, then they should be assessed separately and may require 

independent management. Spatial variability structures of physical, chemical and plant available Fe, Cu, Zn and Mn concentrations of soils located 

in Egirdir Horticulture Research Institute Farm were analyzed using geostatistical methods. Study area which composed of alluvial deposits and 

used as orchards was divided in to 50 x 50 m grids, and soil samples of 0-30 cm and 30-60 cm depths were collected from the nodes of each grid. 

Additional soil samples were also taken from five transects distributed into the study area in order to capture the short distance (< 50 m) 

variability. The least variable soil property was pH with 2.4% variability and Zn (CV= 83,3%) was the most variable attributes of soil surface. 

Spherical, exponential and Gaussian semivariogram models were used in spatial variability of soil properties. Majority of soil properties had strong 

spatial dependence. Micronutrient concentrations of soils studied except Zn were at adequate level. The lowest Fe concentrations were observed 

in Kızılcubuk soil series that had high water table.  

Key words: Spatial, Variability,  micro nutrient, geostatistics, alluvium, orchard 

1.GİRİŞ 

Tarımsal üretimin temelini oluşturan toprakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için temel özelliklerinin 

bilinmesi öncelikli gereksinimlerin başında yer almaktadır. Tarım topraklarının temel özelliklerinin belirlenerek, 

kullanım türlerine uygunluklarının değerlendirilmesi ve herhangi bir kullanım altında tavrının tahmin edilmesi modern 

tarımın vazgeçilmezidir. Bu değerlendirme ve ön görüler ışığında ideal kullanım ve yönetim teknikleri 

geliştirilebilmekte, yoğun kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek problemler en aza indirilirken birim alandan elde 

edilecek ürün anlamlı bir şekilde arttırılabilmektedir (Akgül ve Başayiğit, 2005). 

Toprakların bitki besin elementi içeriklerinin belirlenmesi tarımsal üretim alanlarının daha doğru bir şekilde 

idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bitki besin elementlerinin mesafeye bağlı değişimlerinin bilinmesi, besin 

elementlerini bitkilere yarayışlılıklarını kontrol eden faktörlerin analiz edilmesine yardımcı olacaktır (Akbaş ve ark., 

2009). Mikro besin elementlerinin topraklardaki değişkenliklerine etki eden en önemli etkenlerin başında ana 

materyalin mesafeye bağlı değişkenliği gelmektedir. Zira ana materyaller oluşumları ve orijinleri itibari ile mikro besin 

elementi içeriği açısından oldukça değişkenlik gösterirler. Ana materyalin değişkenliğinin yanında aynı ana 

materyalin bulunduğu konuma bağlı olarak ayrışma derecesindeki farklılık dahi topraklardaki mikro besin elementi 

içeriğinin ve yarayışlılığının farklı olmasına neden olabilmektedir (White ve Zasoski, 1999). Genel anlamda topraklarda 
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bulunan birçok mikro besin elementinin yarayışlılığı topraktaki toplam konsantrasyonları ile çok uyumlu değildir. 

Besin elementlerinin yarayışlıkları üzerine, toprak pH‟sı, organik madde içeriği, besin elementlerinin birbirleri ile 

etkileşimleri, çevre koşulları ve yetiştirilen bitkinin çeşidi gibi faktörler çok büyük etki ederler (Sharma et al., 2004). 

Jeoistatistik, başlangıçta George Matheron tarafından Fransa’da maden yataklarında örneklenmiş bir 

noktadan örneklenmemiş diğer noktalardaki değerleri tahmin için kullanılmıştır (Dorsel ve La Breche, 1997). 

İstatistiksel yöntemler, incelenen değişkenler arasında bir bağlantı olmadığını varsayarlar ve örneklenen noktaların 

uzaysal ilişkileri hakkında bilgi vermemektedirler. İstatistiksel teorilerdeki son gelişmeler, bir noktanın değerini başka 

bir noktadan tahmin etmeyi (enterpolasyonu) en uygun ve tarafsız olarak mümkün kılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; geçiş ikliminin etkisi altında Eğirdir Gölünü besleyen derelerin aluvyonları üzerinde 

gelişmiş, bölge için tavsiye niteliğinde önemli araştırmaların yapıldığı ve çok çeşitli meyve ağaçlarından oluşan bir 

sahada yer alan toprakların mikro besin elementi içeriklerinin belirlenmesi, spatial yapılarının ortaya konulması, mikro 

besin elementlerinin yarayışlılıklarına etki eden faktörlerin tespit edilerek alandaki dağılımlarını gösteren haritaların 

hazırlanmasıdır. 

2.MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın yapıldığı Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 1952 yılında Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü 

olarak kurulmuş olup 1986 yılına kadar (Ziraat Meslek Lisesi, Bahçe Kültürleri İstasyonu ve Üretme İstasyonu) gibi 

muhtelif isim ve görevlerle faaliyetine devam etmiştir. Bakanlık Oluru (04.05.1994 tarihli) ile "Eğirdir Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü"ne dönüştürülerek Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne bağlanmış ve Ilıman 

iklim meyve fidanlarını üretmek yanında bu meyve türleri ile ilgili araştırmalar yapmakla görevlendirilmiştir. Bakanlar 

Kurulu Kararı (09.06.2011 tarihli) ile “Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü” olarak ismi değiştirilmiştir. Halen 

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak "Meyvecilik 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü” adıyla faaliyet göstermektedir. Enstitü arazileri Eğirdir-Kovada Gölleri arasında 

Boğazova olarak adlandırılan vadi üzerindedir. Enstitü 507 da merkez, 564 da Serpil işletmesi olmak üzere toplam 

1071 da araziye sahiptir. Çalışma merkez işletme arazisinde yürütülmüştür (Anonim, 2013a). 

 

Şekil 1. Çalışma alanının uydu görüntüsü (Google Earth, 2009). 
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Çalışma alanı 50x50 m aralıklar ile kare gridlere ayrılmış, gridlerin köşelerinde yer alan örnekleme 

noktalarının koordinatları arazide GPS yardımı belirlenmiş ve her noktanın koordinatı mesafeye bağlı dağılımın analiz 

edilmesi için kayıt altına alınmıştır. Her kare gridin köşesinden 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri 

alınmıştır. Arazide grid köşeleri arası mesafe olan 50 m’den daha kısa mesafelerdeki değişkenlikleri analiz edebilmek 

için gridlerin köşeleri arasında transektler oluşturulmuştur Bu şekilde 1, 3, 7, 12, 20 ve 30 m mesafelerden 0-30 cm 

ve 30-60 cm derinliklerden alınan örnekler ile beraber toplam 216 adet toprak örneği alınmıştır. Araziden alınan 

toprak örnekleri plastik torbalar içerisinde laboratuara getirilmiş ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kuruyan örnekler 

2 mm’lik eleklerden elenip analize hazır hale getirilmiş ve plastik kavanozlarda depolanmıştır. Analize hazır hale 

getirilen topraklarda organik madde içeriği, toprağın nem içeriği, tekstür, pH, elektriksel iletkenlik ve kireç içeriği ile 

birlikte bitkiye yarayışlı Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri belirlenmiştir. 

Toprak tekstürü, Bouyoucos Hidrometresi yöntemine göre yapılırken (Gee ve Bouder, 1986), toprakların pH 

değerleri 1/2.5 toprak-saf su karışımında cam elektrotlu pH metre kullanılarak ölçülmüştür (US Salinity Lab Staff, 

1954). Elektriki iletkenlik (EC), 1/2.5 toprak-saf su karışımında iletkenlik aleti kullanılarak tayin edilmiştir (US Salinity 

Lab Staff, 1954). Toprak organik maddesinin dikromat ve sülfürik asit ile yükseltgenmesi, daha sonra ise ortamda 

tepkimeye girmemiş olan kromatın amonyum ferrosülfat ile titrasyonu sonucu bulunması esasına dayanan modifiye 

Walkley-Black yöntemi uygulanarak tespit edilmiştir (Walkley, 1947). Örneklerin kireç içerikleri, toprak örneklerinde 

bulunan kirecin asitle etkileşmesi sonucu oluşan CO2 gazının standart sıcaklık ve basınç altındaki hacmi esas alınarak 

Scheibler Kalsimetresi” yardımıyla belirlenmiştir (Allison ve Moodie, 1965). 

Bitkiye yarayışlı Fe, Cu, Zn ve Mn konsantrasyonları DTPA ile ekstraksiyon yöntemine göre süzükler alınmış 

ve ICP cihazında okuma yapılmıştır (Lindsay ve Norvell, 1978). 

Verilerin tanımsal analizleri ve korelasyonları SPSS 12 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma alanı 

topraklarının mesafeye bağlı değişimlerinin haritalanmasında son yıllarda yaygın olarak kullanılan jeoistatistik 

tekniklerden faydalanılmıştır (Goovaerts, 1999; Mulla and Mc Bratney, 2000).  Çalışma alanın analiz edilen her bir 

toprak özelliği için tanıtıcı istatistik yapıldıktan sonra topraklara ait semivaryogramlar hesaplanmış ve uygun kuramsal 

modeller (izotropik ve anizotropik) elde edilen semivariogramlara uydurularak kullanılan modeller belirlenmiştir. 

Oluşturulan bu modeller yardımı ile krigleme haritaları oluşturulmuştur. 

Semivaryans, rastlantı fonksiyonu X’in uzaysal olarak bağımlı bileşenini tanımlar. Herhangi bir çalışma 

alanındaki iki lokasyon arasındaki semivaryans sadece iki lokasyon arasındaki ayrım mesafesine ve yöne bağlı olup 

coğrafik pozisyona bağlı değildir. Bu varsayım temel alınarak her bir ayrım mesafesi için (lag) semivaryans değeri 

tahmin edilebilir. Semivaryans değeri, her bir h ayrım mesafesindeki tüm gözlemler arasındaki farkın karesinin 

ortalaması alınarak hesaplanır. Bu ifade aşağıdaki şekildedir. 

     (3) 

h  :x ile x+h arasındaki ayırma mesafesi 

Zx ve Zx+h :x ile x+h bölgelerindeki bölgeselleştirilmiş değişkenlerin ölçülmüş değerleri 

N(h)  :h ayırma mesafesindeki çift sayısını belirtmektedir. 

 

Belli bir yöndeki semivaryans değerleri genellikle h mesafe değerlerine karşı grafikle gösterilir. Bu şekilde 

oluşturulan grafiğe semivarioram ve deneysel semivariogram denilir. Semivariogramlar krigleme ile bölgesel tahmin 

için ihtiyaç duyulan sill, range (etki aralığı) ve nugget parametrelerinin belirlenmesini sağlar. Semivariogramda, ayırma 

mesafesi (lag değeri) arttıkça semivaryans değeride artmaktadır ve bir noktadan sonra sabit bir değere ulaşmaktadır. 

Bu sabit değere ulaştığı noktadaki değere sill değeri denilmektedir. Bu sill değerine karşılık gelen mesafe ise range 

(etki aralığı) olarak ifade edilir ve uzaysal bağımlılığın mesafesini ifade eder. Durağan veri setlerinde sill değeri örnek 

varyans (S2) değerine oldukça yakındır. Range değerinden daha büyük ayırma mesafesinde örnekler artık uzaysal 

olarak ilişkili değillerdir, bu değerden sonra örnek arasındaki değişkenlik sill değeri varyans değerine ulaştığı için 

değişkenlik rasgele bir şekil almaktadır. Range değeri aynı zamanda kriging enterpolasyonu için seçilecek komşu 

örneklerin maksimum yarıçapını tanımlamaktadır. 
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Çalışma Alanı Topraklarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Toprak özelliklerinin alandaki durumlarını görebilmek ve değişkenliği hakkında bilgi sahibi olabilmek için 

geleneksel istatistik kullanılarak tanımlayıcı istatistik parametreleri belirlenmiştir. Tüm çalışma alanında yer alan 

yüzey topraklarının ortalama kil içeriği % 31.9 ve kum içeriği % 26.3’tür. Geçirgen bir bünyeye sahip topraklarda 

tuzluluk ve alkalilik gibi sorunların bulunmadığı ortalama ve maksimum pH ve EC değerlerinden kolaylıkla 

anlaşılmaktadır. Orta düzeyde kireç içeren araştırma alanı topraklarının organik madde içeriği % 2.78 ile ülke geneline 

göre daha yüksek düzeydedir (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Çalışma alanında yüzey topraklarının (0-30 cm) tanımlayıcı istatistik verileri 

 

  
En Küçük En Büyük Ortalama 

Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık Basıklık 

Kil 

Kum 

Silt 

% 

15.60 44.13 31.9 7.00 21.98 -0.289 -0.769 

11.97 50.88 26.3 8.79 33.41 1.136 0.746 

31.64 55.04 41.8 4.88 11.66 0.559 0.300 

pH 
1:2.5 

(toprak/su) 
7.52 8.33 7.95 0.19 2.40 0.001 -0.392 

EC µS/cm 58.00 402.00 165.67 42.39 25.59 2.587 11.397 

Kireç 

% 

1.35 20.54 9.75 5.09 52.19 -0.311 -1.336 

Organik 

Madde 
1.49 4.20 2.78 0.62 22.43 0.084 -0.456 

Fe 

Cu 

Mn 

Zn 

ppm 

7.10 38.08 13.57 4.40 32.38 2.697 12.614 

1.98 18.19 5.72 3.92 68.60 1.548 1.635 

2.94 12.79 7.17 1.82 25.34 0.044 0.170 

0.16 3.91 0.71 0.59 83.34 3.426 13.941 

Tüm alana ait topraklarda demir içeriği 7.1 ppm ile 38.08 ppm arasında değişmektedir. Ortalama 13.57 ppm 

Fe bulunan çalışma alanı topraklarında demir noksanlığının bulunduğu bir alan yer almamaktadır. Ortalama yarayışlı 

Zn içeriği 0.71 ppm ile orta düzeyde görünse de alanda 0.16 ppm ile 4.20 ppm arasında değişiyor olması, alanın 

belirli bölgelerinde topraklarda Zn açısından yetersiz lokasyonların olduğunu göstermektedir. Çalışma alanı toprakları 

Cu açısından oldukça yeterli görünmektedir. Zira ortalama Cu içeriği 5.72 ppm olan alanda Cu içeriği 1.98 ppm ile 

18.19 ppm arasında değişmektedir. Çalışma alanında yüzey topraklarının Mn açısından da yeterli olduğu 

anlaşılmaktadır. Zira ortalama Mn konsantrasyonu 7.17 ppm’dir ve alanda bu değer 2.94 ppm ile 12.70 ppm arasında 

değişmektedir. 

Değişik araştırıcılar toprak özelliklerine ait değişkenliği; % varyasyon katsayısı 15 ve daha küçük olanlar için 

az değişken, 16 ile 35 arası olanlar için orta derece değişken ve 36’dan büyük değere sahip olanlar için ise yüksek 

derecede değişken olmak üzere 3 sınıfta tanımlamışlardır (Upchurch et al., 1988; Wilding et al., 1994; Mulla ve Mc 

Bratney, 2000). Çalışma alanının deneme parsellerinden meydana geldiği göz önüne alındığında besin elementi 

içeriklerinin bu denli değişken olması uygulanan gübreleme programları ile rahatlıkla ilişkilendirilebilir. Akbaş ve ark. 

(2009)'da Tokat Niksar'da yaptıkları bir çalışmada oldukça değişken amenajmanın uygulandığı yaklaşık 500 da'lık 

aluviyal bir arazide mikro elementlerin orta düzeyde değişkenlik gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Çalışma alanı yüzey altı topraklarının varyasyon katsayıları yüzey topraklarında olduğu gibi pH en az 

değişkenliğe sahip iken, Zn en yüksek değişkenliğe sahip özellik olarak görülmektedir (Çizelge2 ). 

Çizelge  2. Çalışma alanında yüzey topraklarının (30-60 cm) tanımlayıcı istatistik verileri 

  
En Küçük En Büyük Ortalama 

Standart 

Sapma 

Varyasyon 

Katsayısı 
Yatıklık Basıklık 

Kil 

Kum 

Silt 

% 

9.41 51.81 33.9 8.92 26.36 -0.467 -0.470 

12.38 75.24 25.7 10.96 42.67 1.910 4.433 

15.35 62.54 40.5 7.13 17.63 0.104 2.191 

pH 
 

7.55 8.57 8.04 0.22 2.73 0.285 0.005 

EC µS/cm 68.00 537.00 152.08 46.06 30.29 6.205 49.618 

Kireç 

% 

1.18 18.56 9.74 4.54 46.66 0.045 -1.244 

Organik 

Madde 
0.92 3.31 1.98 0.47 23.67 0.199 -0.145 

Fe 

Cu 

Mn 

Zn 

ppm 

5.79 36.47 15.20 5.61 36.93 1.071 2.515 

1.68 12.32 3.82 2.18 56.90 2.089 3.975 

3.64 11.78 7.36 1.71 23.25 0.022 -0.468 

0.07 3.29 0.39 0.37 94.22 5.396 38.576 
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Bir alanda toprak özelliklerindeki değişkenliğin diğer toprak özellikleri ile de ilişkili olabileceği belirtilmiştir. 

Bu yüzden bir alanda, sadece bir özelliğin değişkenliğine bakmak ve bunu yorumlamak çok doğru olmayabilir. Doğru 

olan literatürde ilişkili olduğu belirtilen diğer özelliklerinde değişkenliklerine bakmak ve birlikte değerlendirme 

yapmak olacaktır (Brouder ve ark., 2001). Değişkenler arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin gücünü görebilmek amacı ile 

yapılan korelasyon testi sonuçları yüzey toprakları için Çizelge 3’de ve yüzey altı toprakları için Çizelge 4’de 

verilmiştir.  

Çizelge 3. Çalışma alanında yüzey topraklarının (0-30 cm) arasındaki korelasyon testi (N=103). 

 pH EC Kireç OM Fe Cu Mn Zn 

Kil 0.553** -0.102 -0.817** 0.649** -0.343** 0.111 -0.490** -0.175 

Kum -0.555** -0.002 0.554** -0.588** 0.272** -0.201* 0.246* 0.115 

Silt 0.206* 0.150 0.173 0.128 0.001 0.204* 0.259** 0.045 

pH 1.000 -0.367** -0.396** 0.141 -0.235* 0.208* -0.320** -0.201* 

EC -0.367** 1.000 0.149 0.252 0.070 -0.005 0.043 0.397** 

Kireç -0.396** 0.149 1.000 -0.576 0.395** -0.051 0.536** 0.200* 

OM 0.141 0.252* -0.576** 1.000 -0.072 -0.031 -0.315** 0.181 

Fe -0.235* 0.070 0.395** -0.072 1.000 0.430** 0.459** 0.730** 

Cu 0.208* -0.005 -0.051 -0.031 0.430** 1.000 0.274** 0.458** 

Mn -0.320** 0.043 0.536** -0.315** 0.459** 0.274** 1.000 0.225* 

Zn -0.201* 0.397** 0.200* 0.181 0.730** 0.458** 0.225* 1.000 
** Korelasyon P<0.01 seviyesinde *  Korelasyon P<0.05 seviyesinde istatistiksel olarak önemlidir. 

Toprak çözeltisinde Fe’in çözünürlülüğü pH’ya oldukça bağımlıdır, pH’daki bir birim yükselme Fe+3 

iyonlarının çözünürlülüğünde 1000 kat azalmaya neden olduğu rapor edilmiştir (Güzel ve ark., 2008). Yüzey ve 

yüzey topraklarında yarayışlı demir içeriği ile toprak pH’sı arasında istatistiksel anlamda önemli düzeyde negatif  

(P<0.05 yüzey ve P<0.01 yüzey altı) bir ilişki olduğu görülmektedir. Toprağın pH’sının artmasına bağlı olarak yarayışlı 

demir içeriğinin önemli düzeyde azaldığı anlaşılmaktadır. White ve Zasoski (1999), toprakta bulunan çinkonun 

yarayışlılığının toprak organik maddesi, pH ve yıkanma yoğunluğunun yani kum içeriğinin bir fonksiyonu olduğunu 

rapor etmişlerdir. Toprak pH’sı ile Zn içeriği arasında yüzey ve yüzey altında önemli negatif bir ilişki belirlenmiş iken, 

organik madde ile Zn arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir (Çizelge 3; 4).  

Çizelge 4. Çalışma alanında yüzey altı topraklarının (30-60 cm) arasındaki korelasyon testi (N=103). 

 pH EC Kireç OM Fe Cu Mn Zn 

Kil 0.592** 0.080 -0.803** 0.573** -0.426** 0.054 -0.454** -0.324** 

Kum -0.588** -0.082 0.475** -0.488** 0.231** -0.129 0.203* 0.253** 

Silt 0.164 0.025 0.276** 0.034 0.178 0.131 0.257** 0.017 

pH 1.000 -0.155 -0.530** 0.113 -0.394** 0.009 -0.278** -0.331** 

EC -0.155 1.000 -0.024 0.205* 0.015 0.063 -0.071 0.202* 

Kireç -0.530** -0.024 1.000 -0.497** 0.591** 0.001 0.539** 0.332** 

OM 0.113 0.205* -0.497** 1.000 -0.115 0.141 -0.343** 0.158 

Fe -0.394** 0.015 0.591 -0.115 1.000 0.397** 0.662** 0.598** 

Cu 0.009 0.063 0.001 0.141 0.397** 1.000 0.274** 0.549** 

Mn -0.278** -0.071 0.539** -0.343** 0.662** 0.274** 1.000 0.265** 

Zn -0.331** 0.202* 0.332** 0.158 0.598** 0.549** 0.265** 1.000 

** Korelasyon P<0.01 seviyesinde *  Korelasyon P<0.05 seviyesinde istatistiksel olarak önemlidir. 

DTPA ile ekstrakte edilebilir Mn içeriği hem yüzey hem de yüzey altı topraklarında belirlenen tüm toprak 

özellikleri ile negatif veya pozitif önemli bir ilişkiye sahiptir.  

3.2.Mikro besin elementlerin Dağılımlarının Modellenmesi ve Toprak Haritaları 

Yüzey topraklarının Fe, Cu, Mn ve Zn özelliklerinin uzaysal analiz parametreleri incelendiğinde en düşük 

range değerinin Fe dağılımında (45 m), en yüksek range değerinin ise Cu dağılımında (142 m) olduğu görülmektedir. 

Uzaysal bağımlılık dereceleri incelendiğinde Fe, Cu ve Zn’nun kuvvetli uzaysal bağımlı (<%25) ve Mn dağılımının ise 

orta derecede uzaysal bağımlı olduğu (%25-%75) görülmektedir. Yüzey altı topraklarının Fe, Cu, Mn ve Zn 

dağılımlarına ait uzaysal analiz parametreleri incelendiğinde ise en yüksek range değerinin 1588m ile Fe’de, en 

düşük range değerinin ise 130 m ile Zn’da olduğu görülmektedir. Yüzey altı topraklarının uzaysal bağımlılıkları yüzey 

topraklarındaki dağılımları ile paralellik göstermektedir. Yani Fe, Cu ve Zn kuvvetli uzaysal bağımlı ve Mn ise orta 

dereceli uzaysal bağımlıdır (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Mikroelement dağılımlarına ait dağılım jeoistatistiksel veriler 

 
Model 

Range 

Ao 

m 

Sill   

Co+C 
Nugget Co 

Uzaysal 

Bağım 

% 

Model  r2 RSS 
Çapraz 

Değ. r2 

0-30 cm 

Fe Üssel 45 7.934 1.84 23.19 0.780 4.89 0.296 

Cu Küresel 142 0.339 0.008 2.36 0.683 0.0418 0.580 

Mn Üssel 110 3.432 0.862 25.12 0.740 1.93 0.425 

Zn Üssel 64 0.1202 0.0001 0.08 0.807 2.55E-03 0.371 

30-60 cm 

Fe Küresel 1588 41.15 10.08 24.50 0.828 6.82E+01 0.419 

Cu Küresel 171 0.1788 0.0119 6.66 0.605 1.57E-02 0.655 

Mn Küresel 190 2.688 0.846 31.47 0.668 2.09E+00 0.433 

Zn Küresel 130 0.0343 0.0043 12.54 0.516 5.97E-04 0.492 

Mikro elementlerin yeterlilik ve noksanlıklarına ait değerler Lindsay ve Norvell (1978)’den alınmıştır. Buna 

göre, yüzey topraklarına ait yarayışlı Fe için oluşturulan haritalardan, Fe’in en düşük seviyede olduğu yerler 

havalanmanın problemli olduğu ve taban suyunun mevsimsel olarak alçalıp yükseldiği bölgeler olduğu alana ait 

toprak hartalarının incelenmesinden anlaşılmaktadır (Altındal, 2010). Kum içeriğinin yüksek olduğu kuzey batı 

kısımlarında ise bitkiye yarayışlı demir içeriğinin yüksek olduğu görülmektedir. Yüzey altı topraklardaki Fe dağılımı 

yüzey toprakları ile benzeşmekle beraber drenaj sorunlarının olduğu yerlerde miktarın daha az, havalanmanın iyi 

olduğu yerlerde ise daha fazla olduğu görülmektedir. 

Toprakta Zn içeriği 0.5 ppm’in altında olduğunda bitkilerde noksanlık görülebileceği rapor edilmiştir 

(Lindsay and Norvell, 1978). Çalışma alanı yüzey toprakları Zn haritası alanın yaklaşık %50’sinin Zn noksanlığı 

tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu alanların Zn noksanlığı konusunda hassas olduğu mutlaka göz 

önünde bulundurulmalı ve bitkilere ilave Zn gübresi verilmelidir. Çalışma alanının güney doğu ve güney batı 

sınırlarında yer alan topraklar yeterli çinko içermektedir. Bu alanlarda Zn konusunda herhangi bir tedbir alınmasına 

gerek bulunmamaktadır. Yüzey altı topraklarının Zn içeriği, yüzey topraklarına göre daha düşük düzeydedir. Çinko 

için kritik kabul edilen 0.5 ppm eşik değerinin altındaki alanlar çalışma alanının yarıdan fazlasını kapsamaktadır. 
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Şekil 2. Çalışma alanına ait hazırlanmış toprak haritaları 
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4.SONUÇ 

Tüm alanda, yüzey ve yüzey altı topraklarının tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde, çalışma alanı 

topraklarında tuzluluk ve alkalilik sorunlarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.  Toprakların genelde hafif bünyeli olduğu, 

infiltrasyon yeteneklerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Birçok noktada, kum içeriğinin yüksek olması suyun 

profilde hızlı hareket etmesine neden olacaktır. Bu durumda arazide sulama yapılırken, besin elementlerinin 

yıkanmasına engel olacak şekilde az az ve sık sık sulama yapılmalıdır. Yüzey topraklarının ortalama organik madde 

içeriği % 2.47 olan çalışma alanında, rüzgar erozyonu tehlikesi bulunmamakta ve su erozyonu tehlikesi ise oldukça 

düşük düzeyde bulunmaktadır. 

Hazırlanan krigleme haritalarını kullanımı ile besin elementlerinin dağılımlarının daha net olarak görülmesi 

mümkündür. Çalışma alanı topraklarının mikro element içerikleri incelendiğinde, çinko haricindeki mikro 

elementlerin bitkilerin gereksinimini karşılayacak düzeyde bulundukları anlaşılmaktadır. Çinko için ise yüzey 

topraklarının ortalama Zn düzeyi eşik düzey kabul edilen 0.5 ppm’in üzerinde olmasına rağmen, krigleme haritasında 

alanın önemli bir kısmında ve özellikle de Kızılçubuk serisinin içersinde kalan alanlarda Zn’nun bitkiler için yetersiz 

olduğu görülmektedir. Yüzey altı topraklarında ise, alanda sadece küçük lokasyonlarda yer alan toprakların Zn 

açısından yeterli olduğu bununla birlikte büyük bir alanda Zn’nun yetersiz olduğu görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, sorunsuz bir bitkisel üretim için arazide Zn gübrelemesine gereksinim olduğu söylenebilir. 
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