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ÖNSÖZ  

 

Ülkemizin toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile ilgili problemlerin çözümlenmesi, yeni verilerin 

üretilmesi ve sonradan oluĢan değiĢimlerin izlenebilmesini sağlayacak güncel Toprak ve Su Kaynakları veri tabanı 

oluĢturmakla mümkündür. Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’nin baĢta toprak olmak üzere, doğal 

kaynakları ile ilgili güncel veriler hazırlamak ve ölçekli Avrupa Coğrafi Toprak Veri tabanına entegre olarak, 

toprak kaynaklarımız ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alıĢveriĢini sağlayacak altlıkları ve veri 

tabanlarını oluĢturma doğrultusunda Türkiye Genel Toprak Haritası ve Raporunun FAO – UNESCO, Toprak 

Taksonomisi ve WRB Dünya toprak Kaynakları Referans Veri Tabanı’na göre güncelleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, tarımsal açıdan potansiyel öneme sahip alanların belirlenerek bu alanların seri bazında, 1:25.000 ölçekli 

detaylı coğrafi toprak veri tabanı oluĢturulması, ülkemizin kalkınmasına yönelik Kalkınma Planlarının 

hazırlanmasında ve kırsal alana yönelik planlama çalıĢmalarında temel oluĢturacak, ulusal toprak kaynakları ve 

hizmet haritalarının hazırlanması önem arz etmektedir.  

Yürütülen proje ile Türkiye topraklarının doğru kullanımı ve korunması için mutlak gerekli olan güncel verilere 

dayalı uluslararası standartlarda dijital toprak haritalarının oluĢturulmasına alt yapı oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

Pilot alanı olarak seçilen Kalecik ilçesinde profil çukurları açılarak topraklar seri ölçeğinde sınıflandırılmıĢ, toprak 

özelliklerine göre arazi planlaması yapılmıĢtır.  

Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje 2012 – 2017 yılları arasında 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi iĢbirliği ile yürütülmüĢtür.  

Proje sonuçlarının Kalecik ilçesinde tarımsal veya her türlü toprak diğer kullanımı için kaynak oluĢturabilecek 

özelliktedir. Böylece hedeflenen sürdürülebilir arazi kullanımı ve doğal kaynakların korunması gibi geleceğimiz 

için son derece önemli olan alt yapının tün ülke ölçeğinde gerçekleĢtirilmesi en büyük dileğimizdir.  

 
 

Doç.Dr. Aynur ÖZBAHÇE  

Enstitü Müdürü 
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ÖZET 
Giderek artan dünya nüfusu, başta topraklar olmak üzere yenilenemez olan doğal 
kaynakların daha verimli kullanılma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Arazi kullanım 
kararları başlangıçta arazi sahiplerinin kısa vadeli gereksinimleri doğrultusunda alınırken, 
günümüzde arazi kullanımın kararlarının doğal kaynaklara kalıcı zararlar vermeyecek şekilde 
alınabilmesi için arazi kullanım planlarının yapılması ve uygulamaya konulmasını 
gerektirmektedir. Her türlü arazi kullanım planlamasında birincil amaç tarım topraklarının 
gelecek nesiller için korunarak sürdürülebilir kullanımı sağlamaktır. Bu nedenle arazi kullanım 
planlamaları toprakların özellik dağılım ve potansiyellerinin belirlendiği temel toprak etüd ve 
haritalama çalışmalarına dayanarak yapılmaktadır. Planlama kararlarının sağlıklı olarak 
alınabilmesi amacıyla, yeterli doğrulukta ve ayrıntılı bilgileri içeren toprak etüd ve haritalama 
çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu haritalar esas alınarak yapılan arazi değerlendirme çalışmaları sonucu arazilerin alternatif 
kullanımlara uygunluğunun belirlenmesi ve uygun olan kullanımlardan planlama amaçlarıyla 
örtüşen ve sürdürülebilir kullanıma  elverişli  olanların  seçilmesi planlamanın  temelini 
oluşturmaktadır. Burada sözü edilen toprak haritaları, morfogenetik sınıflandırma sistemleri 
esas alınarak, toprakların toprak serileri ve önemli fazlarının dağılımlarını gösterecek şekilde 
yapılmış detaylı toprak haritalarıdır. 

Proje dijital alt yapılı güncellenebilir Türkiye topraklarının toprak etüt ve haritaların 
oluşturulmasına alt yapı oluşturması amacıyla Ankara ili Kalecik ilçesinde yürütülmüştür. 
Uydu görüntüleri, sayısal yüksekli modelleri, topoğrafik haritalar ve jeoloji haritaları 
kullanılarak toprak profil noktaları belirlenmiştir. Açılan profiller tanımlanarak taslak toprak 
haritası oluşturulmuş, daha sonra arazi gözlemleri ve örneklemeler ile seri sınırları 
kesinleştirilmiştir. İkinci aşamada arazi kullanım türleri, bu türlerin toprak istekleri belirlenerek 
toprak serileri özellikleri ile eşleştirme yapılmış ve toprak özelliklerine göre yeni arazi 
kullanım planlaması oluşturulmuştur. 

 
 

Anahtar kelimeler: Toprak etüt ve haritalama, coğrafi toprak veri tabanı, arazi kullanım 
planlaması 
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ABSTRACT 

It is the necessity to use of natural resources productively, mainly soils that are not 
renewable due to increasing world population. In the beginning, land use programs are taken 
short demands of landowners, it is necessity to land use plan and put into practice for not 
cause permanent demage to natural resources.The first aim of all kinds of land use planning, 
agricultural soils are protected for sustainable use for future generations. For this purpose 
land use plans are made based on soil survey and mapping works that determine soil 
distribution and properties. Soil survey and mapping works that have sufficient precision and 
include detail knowledge are needed for purpose taking robust plan decisions. 

 
Land evaluation studies based on these maps are the basis for determining the suitability of 
the end-use land for alternative uses and planning the selection of those that are suitable for 
sustainable use that overlap with planning purposes for appropriate uses. The soil maps 
mentioned here are detailed soil maps made on the basis of morphogenetic classification 
systems, showing the distribution of soil series and important phases of the soil. 

The project was conducted in Ankara Kalecik district in order to create infrastructure of being 
updatable digital soil map of Turkey. Soil profile points  were  determined using satellite 
imagery, digital elevation models, topographic maps and geological maps. A draft soil map 
was created by defining the profiles, and then the field observations and samples and 
sequence boundaries were finalized. In the second stage, land use patterns were 
determined, and soil types were identified and paired with soil series characteristics and new 
land use planning was established according to soil characteristics. 

 
 
 
 
 

Key words: Soil survey and mapping, geographic soil database, land use planning 
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1. GİRİŞ 

 
Artan nüfus doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmakta bu nedenle arazi 
kullanımına yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin planlanması ve uygulanması önem 
kazanmaktadır. Kalkınma için atılan her adım, aynı zamanda çeşitli çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmektedir.  Bunların başında da,  tarım  topraklarının amaç dışı kullanımı, 
erozyon vb. sebeplerle doğal kaynaklarımızın geri dönülmez biçimde kaybedilmesi 
gelmektedir. Bilişim Teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yukarıda sözü edilen sorunların 
üstesinden gelebilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Planlamalarında önemli rol oynayan Bilgi 
Sistemlerine sahip olmak gerekmektedir. 

 
Bilgi sistemleri karar verme sürecinin objektif, bilimsel ve etkin olmasına hizmet etmektedir. 
Bilgisayar ve uzay teknolojisindeki hızlı gelişmeler, özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve 
Uzaktan Algılama (UA) teknikleri ile bu sorunların çözümü için doğru ve ayrıntılı bilgi 
üretiminin sürekli olmasına olanak sağlamaktadır. Böylece doğal kaynakların akılcı yönetimi, 
planlanması, çevre kirliliğinden korunması, arındırılması, kalkınmaya yönelik çabaların 
ekonomik ve çevreye en az zarar verici nitelikte gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda bu olayların doğadaki zamana bağlı değişimlerini değerlendirme sorumluluğunda 
bulunanlara en doğru kararları alma imkânı sunmaktadır. 

 
Doğal kaynak envanterlerinin güncellenmesi, bugün için ülkemizin en önemli sorunlarından 
biridir. Gereksinim duyulan bu sayısal bilgilerin etkinliği, güncellikleri ile doğru orantılıdır. Bu 
güne kadar yapılan planlama çalışmalarında en önemli sorun, ülkesel verilerin olmaması ya 
da var olanlara düzenli bir şekilde ulaşılamaması olmuştur. 

 
Ülkemizde çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından doğal kaynaklarla ilgili çok sayıda veri 
üretilmektedir. Ancak bu verilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar ortamında olmaması, bu 
verilerde belirli bir standardın olmayışı nedeniyle çoğu kullanılamaz niteliktedir. Bunun yanı 
sıra, henüz ölçülmemiş ve değerlendirilmemiş veri sayısı da oldukça fazladır. 

 
Ülkemizde toprak kaynakları ile ilgili bilgileri,  1966-1971 yılları arasında yapılan istikşafi 
(yoklama düzeyinde) toprak etütleri ile bunların 1982-1984 yılları arasında revize edilmesiyle 
elde edilen veriler oluşturmaktadır. Özellikle arazi ve toprak kaynaklarını tanımlayan ilk ve 
temel veri olmasına rağmen, günümüz koşullarının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verecek 
detay ve kalitede olmaması nedeniyle, Ülkemizin şu anki arazi ve toprak potansiyelini tam 
olarak yansıtmadığı bilinmektedir. 

 
Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’nin başta toprak olmak üzere, doğal kaynakları ile 
ilgili uluslararası bilgi sistemlerine entegre olacak güncel veri tabanları oluşturması 
gerekmektedir. Bu amaçla toprak kaynaklarımız ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi 
alışverişini sağlayacak, değişik ölçeklerdeki altlıkların ve veri tabanlarının oluşturulması 
gerekmektedir. 

 
Toprak ve kaynaklarımızı küresel (1:1.000.000), ülkesel (1:250.000), bölgesel ve yerel (1:25. 
000) ölçeklerde tanımlayan, bunların kullanımı ve yönetimi ile ilgili problemlerin 
çözümlenmesini, yeni verilerin üretilmesini ve sonradan oluşacak değişimlerin izlenebilmesini 
sağlayacak güncel coğrafi veri tabanlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Coğrafi veri 
tabanı; veri organizasyonu, saklanması, güncellenmesi, kullanılması ve analiz edilmesi 
amaçlarına hizmet etmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye Coğrafi 1:250.000 ve 1:25.000 
Toprak veri tabanından yararlanarak Ulusal ölçekte çok sayıda yeni veri üretimi mümkün 
olup, bu kapsamda; 
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- Avrupa Birliği uyum sürecinde uluslararası standartlarda doğal kaynakların planlanması ve 
yönetimi, 
- Agro ekolojik yetiştirme zonlarının belirlenmesi, 
- Arazi kullanım ve arazi değerlendirmesi, 
- Arazi yetenek sınıflarının belirlenmesi (orman, mera, tarım dışı vb. alanlar) 
- Erozyon risk haritalama çalışmaları, 
- Toprak fiziksel özellikleri kullanılarak yeraltı suyunun kirlilik durumunu belirlenmesi, 
- Kuraklık zararının belirleme çalışmaları (ilave sulama olanakları durumunda toprak fiziksel 
özelliklerinin etkisi), 
- Otlakların otlatma potansiyelini belirleme çalışmaları için, gerekli veriler sağlanabilecektir. 

 

Koordinatlı veri tabanı, bilgisayar teknolojilerine dayalı, mümkün olduğu kadar fazla toprak 
bilgisini saklamaya uygun bir yapıdır. Mevcut 1:25.000, 1:100.000 ve 1:200.000 ölçekli toprak 
haritaları, bu güne kadar yürütülen çalışmalarda büyük katkılar sağlamıştır, ancak 
sürdürülebilir kalkınma ve çevresel konuların önem kazanması ile birlikte, hassas ve nicel 
toprak bilgisine olan gereksinim daha da büyümüştür. Bu talep yoğunluğunun çeşitli 
nedenleri bulunmaktadır; 

 

• Ülkemizde artan çevre bilinci ve buna paralel olarak ortaya çıkan çeşitli faaliyetler büyük 
oranda toprakla ilgili bilgiye olan gereksinimi artırmıştır. 

• Tarım ve diğer insan faaliyetlerinin toprak üzerindeki etkisi, çeşitli politikalar ve yasal 
düzenlemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve bunların uygulanabilmesi için de toprak 
bilgisine gereksinim duyulmaktadır. 

• Avrupa Birliği Uyum Süreci içinde bulunan ülkemiz, Ortak Tarım Politikaları, Çevre Eylem 
Planı, vb. gibi özel AB politikaları nedeniyle, Birlik içinde gereksinim duyulan uyumlu hale 
getirilmiş toprak bilgilerini hazırlamak durumundadır. 

• Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler, örneğin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi, bölgesel düzeyde detaylı toprak bilgisini gerektirmekte ve özellikle ülkemizin de 
içinde yer aldığı Ek-4 ülkeleri  için kıyaslanabilir toprak bilgi sistemleri kurulmasını 
öngörmektedir. 

• Ülkemizde meydana gelen toprak kayması, taşkınlar vb. çevre felaketleri ve depremler, bu 
gibi afetlerin önlenebilmesi veya etkilerinin azaltılması için kapsamlı ve yeterli toprak bilgisine 
sahip olmanın önemini ortaya koymuştur. 

 
Ülkemizin toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile ilgili problemlerin 
çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan oluşan değişimlerin izlenebilmesini 
sağlayacak güncel Toprak ve Su Kaynakları veritabanı oluşturmakla mümkündür. Ülkesel 
Toprak Veri Tabanı hazırlamanın başlıca amaçları; 

 
1. Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’nin başta toprak olmak üzere, doğal kaynakları 
ile ilgili güncel veriler hazırlamak ve 1:1.000.000 ölçekli Avrupa Coğrafi Toprak Veri tabanına 
entegre olarak, toprak kaynaklarımız ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişini 
sağlayacak altlıkları ve veri tabanlarını oluşturma doğrultusunda, 1:1.000.000 ölçekli Türkiye 
Genel Toprak Haritası ve Raporunun FAO - UNESCO ve Toprak Taksonomisine göre 
güncelleştirmek, 

 
2. Avrupa Birliğinde yürütülen çalışmalarda, ülkesel düzeyde planlamalar için 1:250.000 
ölçeğin yeterli olacağı ifade edilmektedir. Yeraltı sularının kalitesi, toprak erozyon riskinin 
belirlenmesi, kuraklık tehlikesinin değerlendirilmesi, nitrat kirlenmesine hassas arazilerin 
belirlenmesi, tarımsal kimyasallar yoluyla kirlenme, orman ekosistemlerinin izlenmesi ve 
çölleşme konularında yürütülen çok sayıda çalışma bu ölçeğin uygunluğunu ortaya 
koymuştur. Bu nedenle 1:250.000 ölçekli coğrafi toprak veri tabanı hazırlamak, 
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3. Ayrıca ülkemizde1:250.000 ölçekli coğrafi veri tabanından yararlanarak, tarımsal açıdan 
potansiyel öneme sahip alanların belirlenmesi sonucunda bu alanların seri bazında, 1:25.000 
ölçekli detaylı coğrafi toprak veri tabanı oluşturmak, 

 
4. Ülkemizin kalkınmasına yönelik Kalkınma Planlarının hazırlanmasına ve kırsal alana 
yönelik planlama çalışmalarına temel oluşturacak, ulusal toprak kaynakları ve hizmet 
haritaların oluşturması, 

 
5. Zaman ve hassasiyet açısından doğal kaynakların planlanmasında ve analizinde çok 
önemli bir araç olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri 
kullanılarak, kullanıcılara ve karar vericilere, kararların alınmasında çabukluk ve esneklik 
kazandırmak üzere, harita tabanlı ve diğer verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, 

 
6. Ulusal veri tabanı kullanılarak, doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi ile ilgili problemlerin 
çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan oluşan değişimlerin izlenebilmesini 
sağlayacak güncel verilerin hazırlanması, 

 
7. Ülkemizdeki her toprak çeşidini simgeleyen monolitlerin sergilendiği ―Türkiye Toprak 
Müzesi oluşturmak olarak sayılabilir. 

 
Bu proje, söz konusu amaçlar doğrultusunda yapılacak proje için bir etüt ve haritalama 
yönteminin test edileceği çalışmayı kapsamaktadır. 

 
 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 
2.1. Dünyadaki Çalışmalar 
Avrupalı Toprak Bilimciler 1952’ler den başlayarak toprak haritalama metotlarının 
standardizasyonu ve toprak sınıflama sistemleri üzerine çalışmışlardır. Çoğu Avrupa 
ülkelerinde sistematik toprak etütleri 1950’ler de başlamış, metodoloji, sınıflandırma 
sistemleri ve ölçekler ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. Avrupa’lı Toprak Bilimciler 1952 
yılında Belçika’nın Ghent şehrinde bir araya gelerek farklı toprak sınıflandırma sistemlerinin 
tek bir sistem haline getirme olasılıklarını tartışmışlardır. Bu toplantı sonucunda FAO 
bünyesinde 1955 yılında toprak etüt  ve sınıflandırma çalışma birimi oluşturulmuştur. Bu 
çalışma grubu 1957 yılında Bonn’da ilk toplantısını gerçekleştirerek, yeterli toprak verisinin 
olmayışı nedeniyle Avrupa’nın 1:2.500.000 ölçekli toprak haritasının yapılmasına karar 
vermişlerdir. 1959 yılında ikinci kez toplanan aynı çalışma birimi ana toprak gruplarını, arazi 
ve ana materyal verisini içeren 1:2.500.000 ölçekli taslak haritayı sunmuşlardır. Daha ileri bir 
çalışma olarak 1:5.000.000 ölçekli Dünya Toprak Harita çalışması FAO ve UNESCO 
tarafından 1961’ de başlatılmış ve 1971 de yayınlama aşamasına gelinmiş ve Avrupa 
bölümüne ait harita 1981’ de basılmıştır. FAO/UNESCO Dünya Toprak Haritasının Avrupa 
toprak sınıflama sistemlerini içeren kıtasal ve dünya seviyesinde lejantı oluşturulmuştur. 
1:2.500.000 ve 1:5.000.000 ölçekli toprak haritalarındaki toprak birliklerinin, arazi kullanım 
planlamaları için uygun olmaması nedeniyle 1965 yılında 1:1.000.000 ölçekli Avrupa Toprak 
Haritası Çalışması başlatılmıştır. 1973’ e kadar temel materyaller toplanarak bir araya 
getirilmiş ve ilişkilendirilmiştir. Avrupa birliği haritası, 1:1.000.000 ölçekte Avrupa Birliğinin 
(EC) tarım komisyon birimi tarafından desteklenerek 1985’ te yayınlanmıştır. 1986 yılında 
CORINE projesi kapsamında sayısallaştırılarak mevcut arazi kullanım durumunun 
belirlenmesi ve çevre koruma çalışmaları için veri tabanı oluşturulmuştur. 1987’de Avrupa 
Birliği Uzaktan Algılama ile tarımın izlenmesi amacıyla MARS programını başlatmıştır. Bu 
amaçla iklim ve toprak verisini içeren tarımsal meteorolojik modeller geliştirilmiş ve Avrupa 
Birliğinin 1:1.000.000 ölçek bazında ilk toprak veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanına 
çevresel ve bitki gelişimine ait parametreler de eklenmiştir. 1994’de devam eden toprak veri 
tabanı çalışmalarını güncellemek amacıyla Avrupa Birliğinin konu ile ilgili artan ihtiyaçlarını 
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belirleyebilmek için Toprak Bilgi Odak Noktası (SIFP) oluşturulmuştur. Mevcut modelleme 
çalışmalarının uygulamaya konulmasında kalitatif toprak verisine olan ihtiyacın artması ve 
1:1.000.000 ölçekte hazırlanan veri tabanının yeterli olmaması sonucu 1:250.000 ölçekte 
toprak kaynakları veri tabanı oluşturulması gerektiği 1989 yılında Silsoe ve 1994 yılında 
Orleans’ da yapılan Avrupa Birliğinin toprak etütleri konulu toplantılarında ortaya 
konulmuştur. Bu toplantılar ışığında toprak bilgi sistemi geliştirme çalışma grubu (SISD) ve 
1996 da Avrupa Toprak Bürosu oluşturulmuştur (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Coğrafi Toprak Bilgi Sistemi Projeksiyonu 
 
Amerika’da toprakların tanımlanması, sınıflandırılması, korunumu ve izlenmesi v.b. 
konulardan sorumlu olan Doğal Kaynakları Koruma Servisi (NRCS) farklı ölçeklerde ve farklı 
değişkenlerle ilgili üç ayrı coğrafi toprak veritabanı oluşturmuştur. Aynı zamanda belirli 
dönemlerde bu verileri güncelleştirme çalışmalarını da devam ettirmektedir. 

 
1- Ulusal Bazda Toprak Veritabanı, NATSGO; Ulusal ve bölgesel kıymetlendirme, planlama, 
ve izleme amaçları doğrultusunda 1:5.000.000 ölçekte 1982 ulusal kaynaklar envanter 
verileri kullanılarak, 
2- Eyalet coğrafi toprak veri tabanı; bölgesel, eyalet ve havza bazında, özel bölge 
kaynaklarını planlama ve yönetimi amaçları doğrultusunda 1:250.000 ölçekte daha detaylı 
toprak etüt haritalarından genelleştirilmiş verileri ve LANDSAT uydu görüntüleri kullanılarak; 
3- Yerel alanlar için Toprak Veritabanı, SSURGO; Çiftlik, arazi sahibi ve il doğal kaynakları 
planlama ve yönetimi amaçları doğrultusunda 1:12.000–1:63.360 ölçekte detaylı arazi 
çalışmalarından elde edilen verilerden oluşturulmuştur. 

 
Uluslararası Toprak Kaynakları Bilgi Merkezinin 1986 yılında 13. Toprak Bilim kongresinde 
ele alınan sayısal toprak ve arazi bilgisi veri tabanı (SOTER) yaklaşımı ile ülkelerin 
1:1.000.000 ölçekte arazi şekli, morfoloji, eğim, ana materyal ve toprak konularını içeren 
coğrafi  veri  tabanı  oluşturulmuştur.  Toprak  ve  sayısal  arazi  veritabanı  (SOTER)  ölçeği 
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ülkelere ve bölgelere göre değişmektedir. Bu ülkelerden bazılarının SOTER veri tabanı 
ölçekleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Latin Amerika ve Karayibler 1:5.000.000 

 Doğu Avrupa 1:2.500.000 

 Kuzey doğu Afrika 1:1.000.000 

 Uruguay 1:1.000.000 

 Kenya 1:1.000.000 

 Bulgaristan 1:500.000 

 Ürdün ve Suriye 1:500.000 
 

Honduras’ta kırk yılı aşkın bir  süredir toprak etütçüleri tarafından ülke genelinde toprak 
kaynaklarının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu kaynaklar birçok raporda 
dağınık olarak bulunmakta ve birçoğunun değerlendirilme güçlüğü bulunmaktadır. Ülke 
genelinde yapılmış çalışmaları toplamak amacıyla 1995 yılında CIAT-Hillsides projesi 
başlatılmıştır. Bu amaçla 2000 den fazla toprak profilinde toprak özellikleri ve arazi 
tanımlamaları yapılmıştır. Her toprak profilinde tekstür, hacim ağırlığı, tarla kapasitesi, solma 
noktası, yarayışlı su kapasitesi, pH, organik karbon, toplam azot, değişebilir katyonlar ve 
elektriksel iletkenlik değerleri ölçülerek profil tanımlaması ve sınıflandırması toprak 
sınıflandırma sistemi’ne (Soil Taxonomy, 1975) göre yapılmıştır (Ayarza ve ark., 2002). 

 
Romanya Toprak Araştırma Enstitüsü lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde arazi değerlendirme, 
arazi kullanım planlaması, arazi ıslahı, kirlilik kontrolü gibi konuları içeren toprak bilgi sistemi 
oluşturmuştur. Sistem farklı zaman süreçlerinde (Vlad ve ark.,1986, 1988,  1992,  2002) 
toprak profil ve arazi üniteleri ile ilgili daha önceki yapılmış çalışmalar dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Yunanistan’da coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak arazi bilgi sistemi oluşturulmuştur. Veri 
tabanı, tarımsal amaçlı ve toprak taksonomi sistemi kullanılarak 1:5.000 ve 1:20.000 ölçekli 
toprak haritaları ile orman kullanımlarına uygunluğu gösteren FAO/UNESCO toprak 
sınıflandırma sistemi ve foto yorumlamaların birlikte kullanılmasıyla oluşturulan 1:50.000 
ölçekli yarı detaylı toprak haritaları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır (Lelentjis ve ark., 
2002). 

 
İngiltere’de toprak verileri son 50 yıl boyunca toplanmış ve bilgisayar ortamında arazi bilgi 
sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ulusal toprak katalogu, 1:250.000 ölçekli ulusal toprak 
envanteri, önemli toprak tiplerinin morfolojik ve analitik verileri, agroklimatik veri bankası ve 
arazi kullanımı gibi bilgileri içeren çeşitli anahtar  veri setlerini içermektedir. Karakteristik 
toprak tiplerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin yanında, tarımsal veya diğer kullanımlar için 
uygunlukları belirlenerek, bu verilerden 1:250.000, 1:100.000, 1:63.360, 1:50.000, 1:25.000 
ve 1:10.000 ölçekli haritalar, açıklayıcı notlar, kayıtlar, teknik yayınlar ve özel incelemeler 
oluşturulmuştur (Proctor ve ark., 2002). 

 
Çin Bilimler Akademisi Toprak Bilimi Enstitüsü tarafından 1:1.000.000 ölçekli toprak veri 
tabanı oluşturulmuştur. İkinci kez ulusal toprak veri tabanı incelenmesi 1979-1994 yılları 
arasında yapılmıştır. Güney Çin’de tarımsal bölgelerin toprak haritası temel düzeyde 
1:10.000 ölçekte yapılmıştır (bazı bölgelerde 1:5.000, 1:20.000 ölçekte). Kuzey Çin’de ise 
orman veya otlak alanlarının haritaları 1:50.000 ölçekte, tarımsal alanların haritaları 1:10.000 
veya 1:25.000 ölçekte, çayır alanların ve çöllerin haritaları ise 1:200.000 ölçekte üretilmiştir. 
Üretilen 1:1.000.000 ölçekli ülkesel sayısal toprak haritası 64 standart haritadan oluşmaktadır 
(Shi ve ark., 2003) 

 
Gana Toprak Araştırma Enstitüsü tarafından çevresel bilgi sisteminin bir kısmı olan doğal 
kaynakların yönetim projesi çerçevesinde coğrafi bilgi sistemi kullanılarak 1:250.000 ölçekli 
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toprak birlik haritaları yapılmıştır. Topraklar FAO ve Gana sınıflandırma sistemine göre 
sınıflandırılmış ve veritabanı oluşturulmuştur (SRI, 1999). 

 
Kanada’da ulusal ve yerel araştırmalar sonucu toplanan bilgilerle, ulusal arazi kaynakları 
arşivi oluşturulmuştur. Oluşturulan ulusal veritabanı çeşitli ölçeklerde seri bazında toprak 
karakteristiklerini içermektedir. Tüm Kanada için 1:30.000.000-1:1.000.000 ölçeğinde ekolojik 
dağılım haritası yapılmıştır. Arazi potansiyeli veri tabanı 1:5.000.000 ölçekli  yapılmıştır. 
Ayrıca yine tüm ülkede 1:2.000.000 ölçekli agroekolojik kaynak veri tabanı, 1:1.000.000 
ölçekli toprak dağılım haritası, 1:250.000 ölçekli arazi envanteri, 1:20.000  ile  1:250.000 
ölçekli önemli tarımsal alanları kapsayan detaylı toprak haritaları yapılmıştır (Peter, 2003). 

 

Çekoslovakya, toprak korunma amacıyla ekolojik ve ekolojik olmayan toprak özellik farklarını 
yansıtan 12 kategori geliştirmiştir. Daha önce yapılmış olan değişik amaçlı farklı ölçeklerdeki 
haritalar uluslar arası sistemlerle uyumlu biçime getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 
Verilerin Avrupa toprak haritası ve SOTER ile entegrasyonunun sağlanması amacıyla küçük 
ölçekte (1:1.000.000, 1:500.000) haritaların derlenmesi amaçlanmıştır ( Kozak ve ark., 2003). 

 
2.2. Türkiye’ deki Çalışmalar 
Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülke toprakları 1:25.000 ölçekli topoğrafik haritalar 
kullanılarak 1966-1971 yılları arasında istikşafi düzeyde incelenerek haritalanmıştır. Bu 
çalışma 1938 Amerika sınıflama sistemine göre yapılmış, haritalama ünitesi olarak büyük 
toprak grupları ile bunların önemli fazları temel alınmıştır 

 
1:25.000 ölçekli haritalardan yapılan genelleştirme ile söz konusu dönemde 67 ilin her biri 
için 1:100.000 ölçekli Toprak Kaynağı Envanter Haritası ve Raporu yayınlanmıştır. 1982- 
1984 yılları arasında ―Türkiye Toprak Potansiyeli Etütleri ve Tarım Dışı Amaçlı Arazi 
Kullanımı Planlamaları‖ projesi ile bu çalışma il bazında arazi gözlemleri ile yeniden revize 
edilmiştir ve 1:100.000 ölçekli İl Arazi Varlığı olarak yayınlanmıştır. 

 
1:25.000 ölçekli toprak haritaları kullanılarak ülkedeki 26 Büyük Su Toplama Havzası’ndan 
17’si için 1:200.000 ölçekli Havza Toprak Haritası ve Raporu olarak yayınlanmıştır. Daha 
sonra iki havzanın da haritaları tamamlanmış fakat raporları yazılmamıştır. Yakın zamanda 
iki büyük havzanın daha detaylı etüt ve haritalaması tamamlanmış ve yayınlanmıştır. 

 
1:25.000 ölçekli toprak haritaları üzerinde yapılan çalışma ile haritalama ünitelerinin erozyon 
durumu baz alınarak yapılan genelleştirme çalışması ile 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Erozyon 
Haritası oluşturulmuştur. 

 

Ayrıca bu haritalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi 
Merkezi tarafından sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla ―Türkiye Coğrafi Veri 
Tabanı‖ oluşturulmuştur. Ancak söz konusu haritalarda: 

 
- Altlık harita olarak topoğrafik haritaların kullanılmış olması nedeniyle özellikle düz ve düze 
yakın tarımsal potansiyeli yüksek ova ve havzalarda toprak sınırları sağlıklı olarak 
belirlenememiştir. Nitekim topoğrafik haritalarda düz arazilerin toprak sınırlarının belirlenip 
çizilmesinde referans olacak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır, 
- Topraklar, 1938 eski Amerikan Toprak Sınıflandırma sisteminin Büyük Toprak Grupları ve 
bunların önemli fazları esas alınarak haritalanmıştır. Ölçülebilen ve gözlenebilen toprak 
özelliklerini esas almayan pedojenik bir toprak sınıflandırma sistemi olan 1938 toprak 
sınıflandırma sisteminde Büyük Toprak Gruplarını birbirinden ayıran kriterlerin açık ve net 
olmaması nedeniyle etüdü yapan uzmanlar daha çok renk ve ana materyali gözeterek 
haritalama yapmışlardır. 
- Türkiye topraklarının yeterli sayıda ve iyi seçilmiş morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri 
belirlenmiş temsili toprak profili bulunmadığından uluslararası düzeyde birçok gelişmiş ülkede 
kullanılmakta olan morfo-genetik toprak sınıflandırma sistemlerine (Toprak Taksonomisi ve 
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FAO/UNESCO gibi) göre değişik kategorik düzeylerde taksonomik sınıfını belirlemek 
mümkün değildir. 
- Sadece bölgesel düzeyde genel amaçlı arazi kullanım planlamalarının yapılması mümkün 
olan bu toprak haritaları ile bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan ve öncelikle hızla büyümekte olan 
yerleşim alanlarının çevresindeki arazilerin, Arazi Kullanım Planlaması çalışmalarının 
yapılması için çok sağlıksız ve yetersizdir. 
- Bu haritalar, arazi toplulaştırması, sulama ve drenaj projelerinin yapılması, tuzluluk ıslahı 
gibi çalışmalarda ihtiyacı karşılayacak ölçek ve nitelikte değildir. Bu nedenle, DSİ, Tarım 
Reformu gibi kuruluşlar kendi ihtiyaçları olan haritaları ayrıca hazırlamak gereğini duymakta 
ve bu da ülke genelinde önemli derecede kaynak israfına neden olmaktadır. Örneğin sulama 
ve arazi toplulaştırması yapılacak bir alanda, DSİ alanın sulu tarıma uygunluk haritasını 
hazırlamakta, toplulaştırma projesi için Storie indeks haritası ilgili kuruluş tarafından 
yaptırılmaktadır. Buna karşın aynı alanın seri ve fazları düzeyinde ayrıntılı Temel Toprak 
Haritası yapılmış olsaydı, bu haritanın yorumu ile yukarıda sözü edilen haritaların yanı sıra 
daha birçok yorum haritası yeni bir arazi çalışmasına gerek duyulmaksızın hazırlanmasına 
imkân vermektedir. 
- Bu haritalar tarımsal araştırma bulgularının geçerli olduğu toprakların belirlenmesinde ve 
çiftçilere duyurulmasında da kullanılamamaktadır. Bunun en önemli nedeni toprakların, 
toprak serileri düzeyinde haritalanmamış olmasıdır. ABD gibi gelişmiş ülkelerde topraklar 
kalıplaşmış toprak serisi adlarıyla anılmakta ve bir toprak serisinde elde edilen araştırma 
sonucu bu serinin yaylım gösterdiği alanlara yayım servisleri tarafından güvenle duyurulup 
uygulanmaktadır. 
-Ayrıca mevcut 1:25.000 ölçekli yarı detaylı toprak haritaları karayolu, havaalanı, boru hattı, 
sanayi tesisi ve yeni yerleşime açılacak alanların güzergâh ve yerlerini belirlemede ve Çevre 
Etki Değerlendirmesi çalışmalarında kullanılacak sağlıklı veri ve detaydan yoksundur. 
Yukarıda belirtilen nedenlerle söz konusu 1:25.000 ölçekli yarı detaylı toprak haritaları 
kullanılarak oluşturulan coğrafi veri tabanı günümüz koşullarının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap 
verecek detay ve kalitede olmaması nedeniyle, ülkemizin şu anki arazi ve toprak 
potansiyelini tam olarak yansıtmadığı bilinmektedir. 

 
 

3. MATERYAL ve METOT 
3.1. Materyal 

 
3.1.1. Araştırma alanı  özellikleri 
Ankara-Kalecik ilçesini kapsayan yaklaşık 116.009 ha yüzölçümlü çalışma alanı, 521000- 
549000 D ile 4430000-4470000 K (UTM, WGS-84 m) koordinatları içerisinde yer almaktadır 
(Şekil 2). ilçe, Ankara'nın kuzey doğusunda yer alan çalışma alanı deniz seviyesinden 580 m 
ile 1984 m arasındaki yükseklikte yer almaktadır (Şekil 3). İlçenin doğusunda Sulakyurt, 
güneyinde Kırıkkale ve Elmadağ, batısında Çubuk, kuzeyinde de Çankırı (Şabanözü) 
bulunmaktadır. 

 
İlçenin  batı  ve  güneydeki   dağlık   ve   engebeli   kesimler   ile   güney-kuzey 
doğrultusunda Kızılırmak Vadisinden oluşmaktadır. Batısını Karbasan Dağı, güneyini de İdris 
Dağı yer almaktadır. Doğuda Kızılırmak'ın kıyısında ise ova düzlükleri bulunur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sulakyurt
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1kkale
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elmada%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ubuk
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eaban%C3%B6z%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak_Vadisi&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbasan_Da%C4%9F%C4%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dris_Da%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dris_Da%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak
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Şekil 2. Çalışma alanı yer buldur haritası 
 

 
 

Şekil 3. Araştırma alanı yükselti haritası 
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3.1.2. İklim 
Kalecik ilçesinde uzun yıllar meteorolojik veriler olmaması nedeniyle çalışma alanına en 
yakın olan uzun yıllara ait (1960-2015) Kırıkkale meteoroloji istasyonu verileri kullanılarak 
toprakların Thornthwaite yöntemine göre su bilançosu tablosu oluşturulmuştur (Çizelge 1 ). 
Çizelgedeki veriler kullanılarak iklim diyagramı çizilmiştir (Şekil 4). Buharlaşma eğrisi mart 
ortalarından ekim ortalarına kadar yağış eğrisinin üzerinde seyretmektedir. Mart sonu, nisan 
ve mayıs aylarında toprakta birikmiş su kullanıldığından bu aylarda kuraklık etkili değildir. 
Buna karşılık haziranda etkili olmaya başlayan kuraklık ekim ortalarına kadar devam 
etmektedir. Bu süre yaklaşık dört buçuk ayı bulmaktadır. 

 
Thorthwaite metoduna göre Kırıkkale D harfi ile gösterilen yarı kurak iklim tipine dahil 
olmaktadır. Ayrıca b’2db’2 harfleri ile ifade edilen orta sıcaklıkta, su fazlası olmayan ya da 

çok az olan, kara tesirine yakın iklim tipi olarak sınıflandırılabilir. 
 
Çizelge 1. Thorthwaite’e göre Kırıkkale’nin su bilançosu (1960-2015). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık 

Sıcaklık 0,4 2,3 6,8 12,2 16,9 21,2 24,6 24,2 19,6 13,5 6,9 1,3 12,5 

Sıcaklık İndisi 
0,0 0,3 1,6 3,9 6,3 8,9 11,2 10,9 7,9 4,5 1,6 0,1 

 
57,2 

Düzeltilmemiş 
PE 

0,4 4,5 20,3 45,9 72,3 99,1 121,9 119,1 88,8 52,9 20,8 2,0  

Düzeltilmiş 
PE 

0,3 3,8 21,0 50,7 89,1 123,3 153,7 140,4 92,0 50,7 17,4 1,7 
 

744,1 

Yağış 42,0 32,0 35,2 44,5 49,0 36,4 10,6 8,9 14,1 28,5 30,1 44,0 375,3 

Bir. Suyun 
Ay. Değ. 

34,5 4,9 - - -45,0 -55,0 - - - - 25,0 35,6  

Birikmiş Su 95,1 100,0 100,0 100,0 55,0 - - - - - 25,0 60,6  
Gerçek 
Evapotransp. 

- 1,4 17,7 50,0 90,9 73,2 2,1 1,6 5,5 38,4 15,8 1,1 297,6 

Su Noksanı - - - - - 62,2 177,3 161,2 101,7 17,0 - - 519,4 

Su Fazlası - 28,4 32,3 8,2 - - - - - - - - 69,0 

Akış - 14,2 30,4 20,3 4,1 - - - - - - - 69,0 

Nemlilik 
Oranı 

42,0 7,5 0,7 -0,1 -0,5 -0,7 -0,9 -0,9 -0,8 -0,4 0,7 25,4  

 

 
 

Şekil 4. Kırıkkale’nin su bilançosu diyagramı (1960-2015). 
 
3.1.3. Arazi kullanımı 
CORINE arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflamasına göre çalışma alanının arazi kullanım ve 
arazi örtüsü dağılım durumu Çizelge 2 ve Şekil 5 de verilmiştir. Çalışma alanında 35,87 ha ile 
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karasal sular oluştururken en geniş dağılım ise toplam alanın %35,2’lik kısmı ile ekilebilir 
alanlar dağılım göstermektedir. 

 
Çizelge 2. CORINE arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflamasına göre alansal ve oransal 
dağılımı 

Arazi Kullanım ve Arazi örtü Sınıfları Ha % 

Bitki örtüsü az yada olmayan alanlar 35405,45 30,5 

Ekilebilir alanlar 40835,50 35,2 

Karasal bataklıklar 60,45 0,1 

Maden ocağı boşaltım ve inşaat sahalar 42,18 0,0 

Orman 408,43 0,4 

Karasal sular 35,87 0,0 

Karışık tarımsal alanlar 23765,35 20,5 

Maki veya otsu bitkiler 13469,64 11,6 

Meralar 1372,4 1,2 

Yerleşim 702,59 0,6 

Toplam 116097,9 100,0 
 

 

 
 
 

Şekil 5. Araştırma alanı arazi örtüsü ve arazi kullanım haritası 
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3.1.4. Jeoloji 
Çalışma alanın 1:25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritası Şekil 6 da ve jeolojik materyallerin alan 
içerisindeki dağılım alanları Çizelge 3 de verilmiştir. Alan içerisinde %41,9 ile en fazla çakıl 
taşı+ kum taşı ve çamur taşından oluşan yapının olduğu görülmektedir. Çalışmanın kuzey 
doğusunda evoporitler yer alırken güneyinde ise en yaygın olarak volkanitlerin yer aldığı 
görülmektedir. 

 
Çizelge 3. Araştırma alanına ait jeolojik materyallerin alansal ve oransal dağılımları 

Jeolojik Materyal Ha % 

Aluvyal Depositler 8185,58 7,1 

Cakıltası + kumtaşı + çamurtaşı 48580,58 41,9 

Melanj 13728,32 11,8 

Kireç Taşı 6813,96 5,9 

Evaporitler 2305,48 2,0 

Spılıt 866,49 0,7 

Andezıt+Bazalt+Dasit 1804,86 1,6 

Cortlu Kirectası 550,67 0,5 

Olistostrom 2868,23 2,5 

Meta Histostrom 11822,30 10,2 

Meta Volkanitler 27,32 0,0 

Volkanit + çökel kaya 17422,31 15,0 

Levha Dayk 979,58 0,8 

Çört+ Bazalt+ Seyl 53,52 0,0 

Toplam 116009,20 100,0 

 

 

Şekil 6. Çalışma alanı jeoloji haritası 
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3.1.5. Büyük Toprak Grubu Dağılım 
Büyük toprak gruplarının çalışma alanı içerisinde alansal ve oransal dağılımları Çizelge 4 ve 
Şekil 7’de verilmiştir. Çalışma alanı içerisinde en yaygın toprak grubu %78 ile kahverengi 
büyük toprak grubu dağılım gösterirken, onu %9,9 ile Kırmız kahverenkli ve % 5,14 ile 
aluviyal toprak takip etmektedir. 

 
Çizelge 4. Büyük toprak gruplarının çalışma alanı içerisinde alansal ve oransal dağılımları 

BTG ha % 

Aluviyal 5957,3 5,14 

Kestanerenkli 563,4 0,49 

Kırmızı kahverenkli 11482,1 9,90 

Koluviyal 5156,5 4,44 

Kahverengi orman 203,2 0,18 

Kakverengi 90355,6 77,89 

Çıplak kayalık alanlar 363,6 0,31 

Irmak 1224,9 1,06 

Yerleşim 702,4 0,61 

Toplam 116009 100,00 

 

 
 

Şekil 7. Araştırma alanı Büyük Toprak Grubu dağılım haritası 
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Pankromatik Hava 

Fotografları Sayısal Jeoloji 

Haritası 1/25 000 

Basılı ve Sayısal 

Yükseklik Verisi 

(DEM) (Cartosat-1) 

Uydu Görüntüsü Laboratuvar 

Analizleri 

1/15 000-1/25 000 
1/15 000-1/25 000 

Landsat,İkonos, 

Quickbird, 

Cartosat-1 

(Fiziksel ve 

Kimyasal) 

Foto Yorum (Toprak Birlikleri) 

Haritası 1/25 000 

Görüntü 

İşleme(Histogramların 

Çıkarılması, Görüntü 

Zenginleştirme, Test 

alanlarının Belirlenmesi, 

Sınıflandırma) 

Serilere Ait Profillerin 

Belirlenmesi, Serilerinin 

Morfolojik Özelliklerinin 

Belirlenmesi, Örnekleme 

Profil Tanımlanması 

Serilerin 

Sınıflandırılması 

3.2. METOT 
 

Ülkesel bir toprak veri tabanı oluşturulması hazırlıkları çerçevesinde, Ankara-Kalecik ilçesini 
kapsayan yaklaşık 116.009 ha yüzölçümlü bir alanda uygulan çalışma iki temel aşamada 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 8). 

 
 
 
 

 

Şekil 8. Çalışma Akış Şeması 

Arazi 

Değerlendirme, 

Çiftçi ve Tarım 

Teşkilatı ile 

Görüşmeler 

AKT Arazi Kullanım 

Türlerinin 

Belirlenmesi 

AKT’lerin Toprak 

İsteklerinin 

Belirlenmesi 

Toprak Seri ve 

Fazlarının Sınır 

Kontrolu ve 

Kesinleştirilmesi 

1/25 000 Ölçekli Seri 

Haritalarının 

Oluşturulması 

AKT’lerin Toprak 

Özellikleri ile 

Eşleştirilmesi 

1/25 000 ölçekli 

Arazi Kullanım 

Planları 
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İlk aşama toprak etüt ve haritalama çalışmasıdır. Bu aşamanın gerçekleştirilmesinde 
haritalama ünitesi olarak toprak serileri ve bunların önemli fazları kullanılmıştır. Farklı ana 
materyal üzerinde yayılım gösteren farklı toprakların belirlenmesi amacıyla hava fotoğrafları 
ve uydu görüntüleri, sayısal jeoloji, eğim ve yükselti verileri (DEM) ile birlikte yorumlanarak 
(Şekil 9) jeomorfolojik üniteler ve olası toprak sınırları belirlenmiş ve 1:25.000 ölçekli Taslak 
Toprak Haritası oluşturulmuştur. 
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Şekil 9. Çalışma alanına ait Sayısal Yükselti Modeli (SYM), Eğim ve Bakı haritaları 
 
Arazi kullanım ve doğal bitki örtüsünün belirlenmesi için CORINE arazi kullanım sınıflarından 
yararlanılmış ve taslak haritası ile birlikte değerlendirilmek suretiyle farklı toprak serilerinin 
morfolojik özelliklerinin tanımlanması ve sınıflandırılması için serileri en iyi temsil edecek 
toprak profil yerleri belirlenmiştir (Şekil 10). Belirlenen profil yerlerinin arazide kontrollerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla ayrıca alanda ön arazi çalışması yapılmıştır. 
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Şekil 10. Toprak profil yerleri 
 
Belirlenen noktalardan, her bir seriyi temsil eden toprak profilleri açılmış, laboratuvar 
analizleri için horizon esasına göre toprak örnekleri alınarak toprak haritalama lejantı için 
gerekli bilgiler toplanmıştır. Toprak örnekleri uluslararası standart fiziksel ve kimyasal (Soil 
Survey Laboratory Methods Manual (1996) yöntemlere göre  analiz edilmiştir. Topraklar, 
Toprak Taksonomisi Soil Taxonomy (1999) ve WRB (World Reference Base for Soil 
Resources, 2006) göre sınıflandırılmış ve toprak haritalama lejantı hazırlanmıştır. 
Değerlendirilen verilere göre ikinci ―Taslak Toprak Haritası‖ oluşturmuştur.  Daha  sonra, 
taslak toprak haritalarına son şekillerinin verilebilmesi için ekipler halinde toprak sınırları 
arazide kontrol edilerek kesinleştirilmiş ve harita sembolleri belirlenmiştir. Çalışma sonucu 
oluşturulan haritalar sayısallaştırılmış ve arazi bilgi formu kapsamında elde edilen tüm veriler 
veri tabanına girilmiştir. 

 

Çalışmanın ikinci aşamasını ise yöre için yapılacak arazi kullanım planlamasıdır. Arazi 
kullanım planlamasına temel teşkil etmek üzere, yerel tarım teşkilatı ve çiftçilerle görüşülerek 
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önerilecek arazi kullanım türlerinin belirlenmesi için gerekli veriler toplanmıştır. Belirlenen 
arazi kullanım türlerinin arazi istekleri tespit edildikten sonra, çalışma alanına ait serilerin 
toprak özellikleri ile İLSEN arazi değerlendirme programı kullanılarak eşleştirilmiştir. Ayrıca 
sorgulamaları sonrasında hazırlanan arazi kullanım planlarına eşlik eden alternatif ürünlere 
ait muhtelif haritalar ile birçok toprak ve topoğrafik özelliğe ait tematik haritalar 
oluşturulmuştur. 

 
 

3.2.1. Toprak Analiz Yöntemleri 

Tanımlanan toprak serilerine ait profillerde yapılan analizler; 
Toprakta renk tayini; laboratuvar ortamında ıslak ve kuru konuma getirilen örnekler üzerinde 
Munsell renk kartları kullanılarak belirlenmiştir (Munsell Color Company, Inc., 1954). 
Toprak bünyesi; Bouyoucus hidrometre metoduna göre belirlenmiştir (Methods of Soil 
Analysis, 1986). 
Suyla Doygunluk (%); Richards (1954) tarafından bildirildiği şekilde, toprağa  doyuncaya 
kadar saf su ilave edilmek suretiyle bulunmuştur. 
Volüm (hacim) ağırlık; Black (1965) tarafından bildirildiği şekilde, hacmi belli çelik silindirlerle 
alınan yapısı bozulmamış toprak örneklerinde saptanmıştır. 
Tarla kapasitesi, solma noktası ve yarayışlı su tayini; tarla kapasitesindeki hacimsel su 1/3 
atmosfer (4.83 PSİ) basıç altında, solma noktasındaki hacimsel su, 15 atmosfer (220 PSİ) 
basınçlı sistem cihazı kullanılarak (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954), yarayışlı su, tarla 
kapasitesi ile solma noktası farkından belirlenmiştir (Black, 1965). 
Toprak Reaksiyonu (pH); hazırlanan saturasyon çamurunda cam elektrotlu pH metre ile 
ölçülmüştür (Methods of Soil Analysis, 1982; ISO 10390). 
Elektriksel İletkenlik (EC) (dS/m): toprakların toplam tuz içerikleri, saturasyon çamurundan 
çıkartılan ekstrakta kondaktivite cihazı ile ölçülmüştür (Methods of Soil Analysis, 1982; ISO 
1126, 1994). 
Kireç (CaC03) (%); Scheibler kalsimetresinde volümetrik olarak belirlenmiştir (Methods of Soil 
Analysis, 1982). 
Organik Madde (%): modifiye edilmiş Walkley-Black yöntemiyle belirlenmiştir (Methods of 
Soil Analysis, 1982; ISO 14235, 1998). 
Yarayışlı Fosfor (mg/kg); Alkalin ve nötr karakterli toprakların fosfor içerikleri Olsen 
yöntemine göre, asit karakterli toprakların fosfor içerikleri ise Bray ve Kurtz yöntemine göre 
belirlenmiştir (Methods of Soil Analysis, 1982). 
Toplam Azot (%); modifiye kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir (Methods of Soil Analysis, 
1982; ISO 11261). 
Ekstrakte Edilebilir Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Sodyum (mg/kg); 1 N Amonyum 
Asetat (pH=7.0) çözeltisi ile ekstrakte edilerek ICP-AES’de belirlenmiştir (Methods of Soil 
Analysis, 1982). 
Katyon değişim kapasitesi; sodyum asetat ile santrifüj yöntemiyle belirlenmiştir (Richard, 
1954). 

 
3.2.2. Arazi Değerlendirme Yöntemi 
FAO (1977)’de belirtilen ilkeler ışığında Şenol ve Tekeş (1995) tarafından geliştirilmiş olan 
yöntem, arazi değerlendirmesi ve uygun arazi kullanım seçeneklerinin belirlenmesine olanak 
sağlayan parametrik bir yaklaşımdır. Aynı zamanda CBS ile uyumlu olarak çalışabilen 
yöntem İLSEN paket program olarak kişisel bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabilmektedir. 

 
Yöntemin diğer arazi değerlendirme metotlarından en önemli avantajları karlılık, iklim ve 
sosyal etkenleri de içerisinde barındırması ve araziyi her yönüyle değerlendirebiliyor 
olmasıdır. Bu sayede çalışılan bölge toprakları için en karlı ürün seçimi yapılabilmektedir. 
Aynı zamanda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının ve farklı agronomistlerin katkıları ile 
Ülkemizde yetiştirilebilen farklı 150 bitki türü için 101 adet  toprak karakteristiği ve iklim 
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istekleri program içerisinde modellenmiş olup, gerekli durumlarda bu faktörlerin her biri için 
ayrı ayrı modifikasyon yapılabilmektedir. 

 
İLSEN istenilen arazi kullanım türlerine göre toprakları skorlayan parametrik bir yaklaşımdır. 
Bu sebeple istenilen arazi kullanım türlerine göre toprak ve arazi karakteristiğinin değişik 
düzeylerinin üretime olan oransal katkıları ekolojik kriterler de göz önünde bulundurularak 
değişiklik göstermektedir. Programda, 150 AKT’nin her birisinin toprak ve arazi isteklerini 
dikkate alarak programlanmış olup, AKT’ler için belirlenen farklı düzeylerdeki toprak 
karakteristik skorlarına Oransal Beklenen Ürün Değerleri (OBÜ) denilmektedir. OBÜ 
değerleri skorlanırken, herhangi bir toprak veya arazi karakteristiği AKT’lerinden herhangi 
birisinin isteklerini tam olarak karşılıyor ise 1.00, hiç karşılamıyor ise 0.00 değerini alacak 
şeklinde değerlendirilmektedir. AKT isteklerinin değişen düzeylerde karşılanması halinde de 
OBÜ değeri 0.00 ile 1.00 arasında skorlanmaktadır. Toprak skorlarının elde edilmesinde 
Çizelge 5’de sunulan toprak karakteristikleri kullanılmaktadır. 

 
Çizelge 5. Toprak karakteristikleri ve sınıfları 

Karakteristiği Kod Tanım ve Özelliği Açıklama 

 

 
Toprak Derinliği 

DER1 Çok derin 120+ (cm) 

DER2 Derin 90-120 (cm) 

DER3 Orta derin 50-90 (cm) 

DER4 Sığ 20-50 (cm) 

DER5 Çok sığ 0-20 (cm) 

 
 
 
 

 
Üst Toprak Tekstürü 

UTT1 Kil, Siltli kil, kumlu kil 
C, SiC, SC ( İnce 

Bünyeliler) 

UTT2 
Killi tın, siltli killi tın, 

kumlu killi tın 
CL, SiCL, SCL (Orta 

ince bünyeliler) 

UTT3 
Silt, Siltli tın, tın, Çok 

ince kumlu tın 
Si, SiL, L, vfSL ( 
Orta bünyeliler) 

UTT4 
Kumlu tın, ince kumlu 

tın 
SL, fSL ( Orta kaba 

bünyeliler) 

UTT5 Tınlı kum, ince kum 
LS, fS (Kaba 
bünyeliler) 

UTT6 Kum, Kaba kum S ( Çok kaba) 

 
 
 
 
 

 
Alt Toprak Tekstürü 

ATT0 Alt toprak yok 
Alt toprak bünyesi 

yok 

ATT1 Kil, Siltli kil, kumlu kil 
C, SiC, SC ( İnce 

bünyeliler) 

ATT2 
Killi tın, siltli killi tın, 

kumlu killi tın 
CL, SiCL, SCL (Orta 

ince bünyeliler) 

ATT3 
Silt, Siltli tın, tın, Çok 

ince kumlu tın 
Si, SiL, L, vfSL ( 
Orta bünyeliler) 

ATT4 
Kumlu tın, ince kumlu 

tın 
SL, fSL ( Orta kaba 

bünyeliler) 

ATT5 Tınlı kum, ince kum 
LS, fS (Kaba 
bünyeliler) 

ATT6 Kum, Kaba kum S ( Çok kaba) 

 
Geçirgenlik 

GC1 Yavas 0-0.50 cm/h 

GC2 Orta 0.50-12.7cm/h 

GC3 Hızlı 12.7-25 cm/h 

 

Tuzluluk 

TUZ0 Tuzsuz % 0.00-0.15 

TUZ1 Hafif tuzlu % 0.15-0.35 

TUZ2 Orta tuzlu % 0.35-0.65 

TUZ3 Çok tuzlu % 0.65+ 

Drenaj DRJ0 İyi Drene Olmuş I 
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 DRJ1 Orta O 

DRJ2 Yetersiz drenaj K 

DRJ3 Fena drenaj F 

 

Yüzey Taslılığı 

YTA0 Taşsız (%0-2) 

YTA1 Hafif taşlı (%3-10) 

YTA2 Orta taşlı (%11-50 

YTA3 Çok taşlı (%51-90) 

 

 
Yüzey Kayalılığı 

YKA0 Yok (%0-1) 

YKA1 Hafif kayalı (%2-5) 

YKA2 Az kayalı (%6-10) 

YKA3 Orta kayalı (%11-30) 

YKA4 Çok kayalı (%31-50) 

 

 

 
Eğim 

EGM1 Düz ve düze yakın (%0-2) 

EGM2 Hafif eğimli (%3-6) 

EGM3 Orta eğimli (%7-12) 

EGM4 Dik eğimli (%13-20) 

EGM5 Çok dik eğimli (%21-30) 

EGM6 Sarp (%31-45) 

EGM7 Çok sarp ( %46 +) 

 

 

 
Erozyon (Su) 

ERS0 Erozyon yok 0 

ERS1 Hafif erozyon 
A horizonunun 

%25'i gitmiş 

ERS2 Orta erozyon 
A horizonunun 

%75'i gitmiş 

ERS3 Şiddetli erozyon 
B horizonunun 
%50'si gitmiş 

 

 

 

 
Erozyon (Rüzgar) 

ERR0 Erozyon yok 0 

ERR1 Hafif erozyon 
Üst toprağın %25- 

75'i gitmiş 
 

ERR2 
 

Orta erozyon 
Üst toprağın tamamı 
alt toprağın bir kısmı 

gitmiş. 
 

ERR3 

 

Şiddetli erozyon 
Üst toprağın tamamı 
alt toprağın çoğu ya 
da tamamı gitmiş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprak Ana 
materyali 

 

 

AMA1 

 

 

Bazalt 

Koyu gri ve siyah 
renkte, demir içeren 

dış püskürük 
tasların 

ayrışmasıyla oluşur. 

AMA2 
Alüviyal, çukur kil 

deposu 
Akarsu taşınmasıyla 

oluşan topraklar. 
 

AMA3 
 

Koliviyal 
Eğimden dolayı 

taşınma ile oluşan 
topraklar. 

 

 

AMA4 

 

 

Konglomera 

Sedimentlerin 
yığılarak büyük 
zaman içinde 

yuvarlaklaşmış 
materyalden 
oluşmuş hali 

 

AMA5 
 

Marn, marnokalker 
% 25-75 oranında 
Karbonat (Kireç) 

içeren 
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   materyallerdir. 

 

Profilde Taşlılık 

PTA0 Taşsız  
PTA1 Çok az taşlı  
PTA2 Orta taşlı  
PTA3 Yoğun taşlı  

 

 

Profilde Çakıllılık 

C1 Hafif çakıllı 
Profilin % 2-10'u 

çakıllı 

C2 Orta çakıllı 
Profilin % 10-50'si 

çakıllı 

C3 Çok çakıllı 
Profilin 50-90'i 

çakıllı 
 

 

Alt Toprağın Katyon 
Değişim Kapasitesi 

 
KDK1 

 

15 meq/100g’dan 
fazla 

H iyonu dahil 100 gr 
topraktaki 

miliekilevan( meq) 
olarak değişebilir 

 

KDK2 
 

15 meq/100g’dan az 
Katyonların 

tümünün toplamına 
KDK denir. 

 

Kireç İçeriği 

KIR0 Kireçsiz (%0-5 CaCO3) 

KIR1 Az kireçli (%5-10 CaCO3) 

KIR2 Orta kireçli (%10-15 CaCO3) 

KIR3 Çok kireçli (%15-30 CaCO3) 

 

Vertik Özellik 

VERT0 Yok % 5-10 

VERT1 Zayıf vertik özellik % 10-20 

VERT2 Belirgin vertik özellik % 20-35 

VERT3 Yoğun vertik özellik % 35 + 

 

 

 

 

 

Strüktür 

ST1 Masif Tek taneli, yapısız 

ST2 Prizmatik 
Prizmaların tepesi 

düz ve yuvarlak olur 
 

ST3 

 

Köşeli blok 
Köşeler keskin, 
çapları 2-50 mm 

arasındadır 
 

ST4 

 

Yuvarlak-Köşeli blok 
Zamanla keskin 

kenarların 
yuvarlaklaşması 

ST5 Granüller 
Gözenekli ve çok 

gözenekli yapı 

ST6 Levhalı Pul yapıda denir 

 

 

 

Alkalilik 

ALK0 Na içermeyen % 0 Na 

ALK1 Az oranda Na içeren % 0-10 Na 

ALK2 
Orta oranda Na 

içeren 
% 10-18 Na 

ALK3 
Yüksek oranda Na 

içeren 
% 18-26 Na 

ALK4 
Cok yüksek oranda 

Na içeren 
% 26+ Na 

 

Bor 

BR0 Borsuz 0-0,7 ppm 

BR1 Hafif Borlu 0,7-1,5 ppm 

BR2 Orta Borlu 1,5-4 ppm 

BR3 Yüksek Borlu >4 ppm 

 

Toprak pH 

pH1 Asit 4,5-7 

pH2 Nötr 7.00 

pH3 Alkali 7-9,5 
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Organik Madde 

OM1 Fakir (%0-1.5 

OM2 Orta (%1.5-2.5) 

OM3 Zengin (%2.5+) 
 

Toprak karakteristiklerinin FAO (1977)’de belirtilen ilkeler ışığında ilişkilendirilmesi ile ŞADY 
Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları (TKUS) elde edilmektedir. TKUS değerleri, her bir 
haritalama birimini sahip oldukları tarımsal üretim potansiyeline göre skorlanmaktadır. TKUS 
skorları aşağıdaki formülasyon ile hesaplanmaktadır. TKUS skorları ve sınıfları Çizelge 6’ da 
verilmiştir. 

 
Burada, 

TKUS = (A x B x C x …n)/100n
 

A, B, C… = Toprak karakteristik değerleri 
 
Toprak karakteristiklerinin farklı arazi kullanım türlerine ne kadar uygun olduğunu gösteren 
OBÜ değerleri ve toprakların üretim potansiyelini skorlayan TKUS değerleri en uygun arazi 
kullanım türünün belirlenmesinde tek kıstas değildir. Nitekim ekolojik isteklerin ve karlılık 
değerlerinin de arazi kullanım türünün seçilmesinde uygunluğu bilinmelidir. Yetiştirilmek 
istenilen bitki türü için ekolojik istekler uygun ise 1 uygun değil ise 0 değerleri yazılıma 
girilmektedir. Metot içerisinde halihazırda 150 arazi kullanım türü için literatür destekli olarak 
ekolojik istek tablosu ve veri tabanı oluşturulmuş durumdadır. Benzer şekilde AKT’ler için 
farklı ekolojilerde karlılık değerleri metot  içerisinde tanımlanmış ve Karlılık Endeks (KE) 
değerleri olarak adlandırılmıştır. Karlılık endeksleri, faklı arazi kullanım türlerinin faklı 
ekolojilerde üreticiye sağladığı ekonomik faydadır. Örneğin Konya ilinde buğday bitkisi için 
karlılık endeksi 1.00 olarak değerlendirilirken aynı bölgede muz bitkisi için 0. 00 karlılık 
endeksi tanımlanmaktadır. Bu bağlamda farklı ekolojik şartlarda farklı arazi kullanım türeleri 0 
ile 1 arasında değişen değerlerde tanımlanmıştır. Yine de ekolojik istekler ve karlılık endeksi 
için veri tabanı kullanıcının yorumuna bırakılmış ve spesifik yetiştiricilikler için değiştirilebilinir 
olarak hazırlanmıştır. Program içerisinde tanımlanmış olan arazi kullanım türleri ve bunlara 
karşılık gelen kodlamaları Çizelge 7’ de sunulmuştur. 

 
Progarm en uygun arazi kullanım türünün belirlenmesinde farklı ekolojilerde her bir AKT için 
belirlenen OBÜ ve KE değerlerini kullanmakta ve Oransal Haritalama Birimi Endeks (OHBE) 
değerleri elde edilmektedir. OHBE, her bir haritalama biriminin farklı arazi kullanım türlerinin 
arazi ve toprak isteklerini karlılık ile orantılı olarak ne kadar karşıladığını ifade eden skor 
değeridir aşağıdaki formülasyon ile belirlenmektedir. 

 
OHBE = OBÜ x KE 

Elde edilen OHBE değerleri ile çalışılan bölge arazilerinde en uygun ve karlı arazi kullanım 
türü hem çevresel hem de ekonomik kriterler göz önünde bulundurularak toprakların sahip 
olduğu üretkenlik potansiyeline göre belirlenmiş olmaktadır. 

 
Çizelge 6. TKUS skor değerleri ve sınıfları 

TKUS Sınıfı Skor TKUS Sınıfı Skor 

S1 1.0 - 0.85 S6 0.40-0.49 

S2 0.80-0.84 S7 0.30-0.39 

S3 0.70-0.79 N1 0.20-0.29 

S4 0.60-0.69 N2 0.10-0.19 

S5 0.50-0.59 N3 0-0.09 
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Çizelge 7. Arazi Kullanım Türleri (AKT) ve AKT’ye ait kodların Listesi 

 

KOD ADI KOD ADI 

BB1 Erik SB46 Hayvan Pancarı 

BB2 Şeftali SB47 Roka 

BB3 Kayısı-Zerdali SB48 Tere 

BB4 Bag TB1 Aspir 

BB5 Badem TB2 Ayçiçeği 

BB6 Ceviz TB3 Kolza (Kanola) 

BB7 Elma TB4 Anason 

BB8 Armut TB5 Haşhaş 

BB9 Kavak TB6 Şeker Pancarı 

BB10 Ayva TB7 Mısır 

BB11 Dut TB8 Çeltik 

BB12 Visne TB9 Soya 

BB13 Kıraz TB10 Keten 

BB14 Nektarın TB11 Pamuk 

BB15 Kuşburnu TB12 Tütün 

BB16 Ahududu-Böğurtlen TB13 Kendir-Kenevir 

BB17 Muşmula TB14 Buğday 

BB18 Portakal TB15 Arpa 

BB19 Mandalina TB16 Yulaf 

BB20 Turunç TB17 Çavdar 

BB21 Limon TB18 Tiritikale 

BB22 Greyfurt TB19 Burçak 

BB23 Nar TB20 Yonca 

BB24 Kivi TB21 Fiğ 

BB25 Avakado TB22 Korunga 

BB26 Muz TB23 Sorgum 

BB27 Kızılcık TB24 Susam 

BB28 Paulownia TB25 Yerfıstığı 

BB29 Trabzonhurması KT1 Buğday 

BB30 Okaluptus KT2 Arpa 

SB1 Çilek KT3 Kimyon 

SB2 Kavun KT4 Yulaf 

SB3 Karpuz KT5 Çavdar 

SB4 Lahana Grubu KT6 Tiritikale 

SB5 Domates KT7 Burçak 

SB6 Patlıcan KT8 Mercimek 

SB7 Biber KT9 Nohut 

SB8 Soğan KT10 Baklagil 

SB9 Sarmısak KT11 Bezelye 

SB10 Kabak KT12 Antepfıstığı 

SB11 Hıyar KT13 Fiğ 

SB12 Acur KT14 Karayemiş 

SB13 Bamya KT15 Ayçiçeği 

SB14 Ispanak KT16 Kapari 

SB15 Havuç KT17 Kuşburnu 

SB16 Pazı KT18 Badem 

SB17 Pırasa KT19 Ceviz 

SB18 Turp KT20 Dut 

SB19 Marul KT21 Böğürtlen 
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KOD ADI KOD ADI 

SB20 Fasülye KT22 Bağ 

SB21 Maydonoz KT23 Vişne 

SB22 Barbunya KT24 İğde 

SB23 Karnıbahar KT25 Kestane 

SB24 Brokkoli KT26 Zeytin 

SB25 Patates KT27 İncir 

SB26 Yer Elması KT28 Susam 

SB27 Kereviz KT29 Jojoba 

SB28 Enginar KT30 Keçiboynuzu 

SB29 Bakla KT31 Kavun_Karpuz 

SB30 Yemeklik Pancar KT32 Çay 

SB31 Şalgam KT33 Fındık 

SB32 Kuşkonmaz TDK1 Çayır-Mera 

SB33 Ravend TDK2 Orman 

SB34 Hindibağı TDK3 Taş Ve Tuğla Ocakları 

SB35 Semizotu TDK4 Maden Ocakları 

SB36 Brüksel Lahana TDK5 Yerleşke 

SB37 Nane TDK6 Sanayı Alanları 

SB38 Dereotu TDK7 Kum Ve Çakıl Ocakları 

SB39 Rezene TDK8 Rekreasyon  Alanları 

SB40 Tarhun TDK9 Hava Alanları 

SB41 Zahter TDK10 Kültür Ve Spor Kompleksleri 

SB42 Kekik TDK11 Katı Atıklar Ve Arıtma Deposu 

SB43 Mercan Köşk TDK12 Tarımsal İşletme Ve Depolar 

SB44 Kuş Dili TDK13 Turistik Ve Dinlenme Tesisler 

SB45 Börülce TDK14 Ulaşım Ve Haberleşme Yatırım Alanı 
 
 

3.2.3. Araştırma Alanına Uygun Olan Arazi Kullanım Türlerinin ekolojik İstekleri 
 

3.2.3.1. Bahçe Bitkileri: 
 

Erik yetiştiriciliği (BB1): 
Ticari amaçlı sofralık yaş meyve olarak erik üretimini esas alan çok yıllık bir arazi kullanım 
türüdür. Badem, kayısı ve şeftaliden sonra çiçek açtığı için geç donlardan zarar görme 
olasılığı azdır. 2–5 yaşlarında normal ürün vermeye başlar. Yağışların iyi dağıldığı ve yıllık 
yağış toplamının 750 mm’yi bulduğu yerlerde erikler sulamadan da yetiştirilebilir. 

 
Organik madde içeriği yüksek, humuslu, sıcak, yeteri kadar nemli, orta derin veya derin 
topraklarda iyi gelişim gösterir. Kumlu ve nispeten yüzlek topraklarda zayıf ve kısa ömürlü 
olur. Aktif kireç oranı yüksek olmayan kireçli topraklarda da erik yetiştirilebilir. Optimum 
toprak reaksiyonu pH 6.5–7.0’dir. Drenajı iyi, ağır topraklarda da erik yetiştiriciliği yapılabilir 
(Özbek, 1978). 

 

Şeftali yetiştiriciliği (BB2): 
Sofralık yaş meyve ve konservelik olarak iç ve dış satımlara yönelik şeftali üretimini 
amaçlayan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. Donların oturup kaldığı çukur alanlar şeftali 
yetiştiriciliği için uygun değildir. Nitekim açmış çiçekler 3,1 oC’de geç donlardan zarar görür. 2 
yaşından itibaren meyve vermeye başlayan şeftali ağaçlarının esas verim çağı 4–9 yaşıdır. 
En iyi yetiştiği topraklar iyi ısınıp iyi havalanan, su ve besin maddelerini iyi tutan topraklardır. 
Kumlu topraklar şeftali yetiştiriciliği için ağır killi ve çok killi topraklara göre daha iyidir. Killi 
topraklarda şeftali odunları iyi pişkinleşmez, zamk hastalığı ve don zararları artar. Toprak 
drenajının iyi olması şarttır. Alt toprak yapısı ve özellikleri her şeyden önemlidir. Aktif kireç 
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içeriğinin %12’yi aştığı topraklarda verim düşmeye başlar. Tuzluluk ve alkaliliğe oldukça 
hassastır. Optimum pH 6-7 arasındadır (Özbek, 1978). 

 
Kayısı-zerdali yetiştiriciliği (BB3): 
Akdeniz Bölgesine göre geç, diğer bölgelere göre erkenci sofralık yaş meyve olarak ticari 
amaçlı kayısı-zerdali üretimini esas alan çok yıllık arazi kullanım türüdür. Şeftaliyle 
kıyaslandığında kış soğuklarına ve kuraklığa daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Soğuk hava 
akıntılarının oturup kaldığı çukur alanlar, yetiştiriciliği için uygun değildir. 3–5 yaşlarında 
meyve vermeye başlar. En yüksek verim yılları 15–40 yaş arasıdır. 

 
Tınlı ve kireçli iyi havalanan geçirgen derin topraklarda optimum gelişim gösterir. Alt kısmı 
kayalık, toprak derinliği yetersiz arazilerde zayıf gelişir. Buna karşılık çok derin ve zengin 
topraklarda iyi gelişmez, meyve kalitesi düşer, çok nemli ağır topraklardan hiç hoşlanmaz 
(Özbek, 1978). 

 
Bağ (üzüm) yetiştiriciliği (BB4;KT22): 
Daha çok pazarlara ve ihracata yönelik, erkenci sofralık veya kurutmalık üzüm yetiştiriciliğini 

amaçlayan çok yıllık, bir arazi kullanım türüdür. Yıllık ortalama sıcaklığın 9 0C’nin altına 
düşmediği alanlarda yetiştiriciliği yapılabilir. Kuzey rüzgârlarından özellikle bahar aylarında 
zarar görür. Bu nedenle daha çok güney-güney batı ve güney doğu yönlerine doğru eğimli 
olan alanlar bu amaçla en uygun yerlerdir. Sıcak rüzgârlar bitkinin su dengesini bozarak 
zarara neden olur. 

 
Toprak istekleri bakımından çok seçici değildir. En iyi gelişimini derin, iyi havalanan, 
geçirgenliği iyi ve kolay ısınan topraklarda sağlar. Bu topraklar tınlı ve kumlu-tınlı topraklardır. 
Ancak çok ağır, geçirgenliği az, tuzlu ve toksik madde içeren topraklar yetiştiricilik için uygun 
değildir. Topraktaki kireç miktarı % 50–70’i geçmemelidir. Taşlı topraklarda, kökleri 
havalandığı için iyi gelişme gösterir. Çatlayan killi topraklar, hastalıkları teşvik eder ve kökler 
yeterince havalanamaz. Marnlı ve kireçli topraklar bağcılık için iyi topraklardır. % 50’den fazla 
kireç içeren topraklarda özelikle şaraplık çeşitler iyi gelişim gösterir (Ağaoğlu ve Ark., 1986). 

 

Badem yetiştiriciliği (BB5;KT18): 
Badem esas itibariyle bir sıcak iklim bitkisidir. Özellikle meyvelerin olgunlaşması için yüksek 
sıcaklık gereksinimi vardır. Kuraklığa dayanıklı olması, yazları sıcak ve kurak geçen 
bölgelerde geniş çapta yayılmasını sağlamıştır. Bademin değişik iklim koşullarına karşı fazla 
duyarlı olmayışı yetişme alanının oldukça yaygınlaşmasına neden olmuştur. Meyvelerin 
olgunlaşabilmesi için yazın oldukça yüksek sıcaklığa gerek duyan badem, bu nedenle 
Anadolu’nun yüksek yaylalarında yetiştirilememektedir. Bademin kış dinlenme ihtiyacı fazla 

değildir. Badem, kış dinlenmesi esnasında -20 oC’deki soğuklara dayanabilir. Bademin düşük 
sıcaklıklardan etkilenme yönünden en önemli devresi ağaçların çiçek dönemi veya bunu 
izleyen körpe çağla dönemidir. İlkbahar geç donlarından etkileneceğinden çeşit seçiminde 
buna dikkat etmek gereklidir. 

 

Toprak isteği bakımından seçici değildir. Başka meyvelerin yetişemeyecekleri kurak, taşlık ve 
kireçli topraklarda çok iyi gelişir. Kireçli, derin, süzek topraklar badem yetiştiriciliği için 
uygundur. Her ne kadar kurak koşullarda yetişse de kaliteli meyve alınabilmesi için sulama 
yapılması gerekir. Ağaç yeterince su almazsa ilkbaharda meyvelerde dökülme, zamk 
çıkarma, gelişmede gerileme görülür. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hem kuru hem de 
sulu koşullarda yetişebilir (Kaşka ve Ark., 1999). 

 
 
Ceviz yetiştiriciliği (BB6;KT19): 
Cevizin 800–1800 saat soğuklama ihtiyacı ile dünya üzerinde en çok yayıldığı ve verimli 
olduğu yerler, karasal iklim kuşağı içinde bulunan ülkeler olmuştur. Ceviz minimum -25 oC ve 
maksimum + 38 oC’ye kadar dayanıklılık gösterebilmektedir. 
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Ceviz toprak bakımından pek seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi derin, (Kışın 
1.5–3 m. den daha yukarı çıkmayan) fazla su tutmayan, gevşek, süzek, çakıllı, aluviyal 
topraklardan hoşlanır. Alkali toprakları sever. Verimliliği arttırılan topraklarda,  gelişmenin 
hızlandığı ve meyve veriminin arttığı görülmektedir. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde 
kültürel tedbirler mutlaka alınmalıdır (Topak ve Bayrak, 1998). 

 
Elma yetiştiriciliği (BB7): 
Ticari amaçlı sofralık yaş meyve olarak elma yetiştiriciliğini amaçlayan çok yıllık bir arazi 
kullanım türüdür. Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir. Yüksek ışık yoğunluğu 
elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara 
dayanıklıdır. Kış dinlenmesi sırasında odun kısımları -35 °C ile –40 °C’ye, açmış çiçekler – 
2,2 °C ile –2,3 °C ve küçük meyveler ise –1,1°C ile –2,2 °C’ye dayanırlar. Ağaçların 

uyanması sırasında -2 ve -6 oC arasındaki sık donlar elma yetiştirilmesini sınırlar. Elma kış 
dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan meyve türüdür. Yapılan denemelerde elmaların 
soğuklama ihtiyacını karşılayabilmesi için + 7,2 °C’nin altında çeşitlere bağlı olarak 2322– 
3648 saat kalması gerekmektedir. 0 °C’nin altında ise 1081–2094 saat soğuklamaya ihtiyacı 
vardır. Yetersiz soğuklama sonucu çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılması 
da normale göre hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme 
yetersizliği nedeni ile dökülür. Soğuklamasını giderememiş elma ağaçlarında yaprak gözleri 
sürmez ve ağaç çıplak kalır. Elma yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Sıcaklık 40 °C’nin 
üzerine çıktığı zaman büyüme durur, daha yüksek sıcaklıklarda ise zararlanma görülmeye 
başlar. Gerekli yağış miktarı, yaz sıcaklık derecesi ortalamasına bağlıdır. Yaz ısı ortalaması 

16 oC olduğu takdirde 700 mm’lik bir yağış kafi kabul edilir. Isı ortalaması 20 oC’yi bulan 
yazlarda yağışın 1060 mm olması lazımdır. 

 

Elma genellikle birçok toprak tiplerinde başarılı sonuç verir. Bahçe kurulacak yerin alt toprak 
yapısı önemlidir. Alt toprak, bitki kökleri hiçbir zaman su içinde kalmayacak ve köklerin 
yayılmasını kolaylaştıracak şekilde drene edilmelidir. Sert ve suyu tutan alt toprak gelişmeye 
engel olur, ağacın büyümesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler. En iyisi alt toprağın çakıllı- 
tınlı olmasıdır. Toprak derinliğinin 2 metre veya daha fazla olması istenir. Elma yetiştiriciliği 
için en iyi topraklar optimal olarak 6,0–6,5 pH ve içerisinde normal kireci ve yeteri kadar 
humus ve nemi bulunan tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen  topraklardır  (Özbek, 
1978). 

 
Armut yetiştiriciliği (BB8): 
Ticari amaçlı sofralık yaş meyve olarak armut yetiştiriciliği amaçlanan çok yıllık bir arazi 

kullanım türüdür. Armutlar genel olarak –30 0C ye kadar dayanırsa da don olayının uzun 
sürmesi ve ağaçların nemli topraklar üzerinde bulunması zararı arttırır ve sürgün uçlarının 
donmasına neden olur. Armut çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından etkilenme ihtimali 
fazladır. Bu nedenle de bahçeler soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır. Armut 
çeşitlerinin dinlenme döneminde kış soğuklaması olarak 1200 – 1500 saate ihtiyaç gösterir. 
Bu ihtiyaç giderilmezse çiçeklenme geç ve düzensiz olur, bazı tomurcuklar da ölür. Şiddetli 
olursa döllenme noksanlığından genellikle çiçekler dökülür. Yaprak gözleri de sürmez ağaç 
çıplak kalır. Armut, çok farklı toprak koşullarına uyum sağlayabilen bir meyve türüdür. Ilıman 
iklim meyve türleri arasında ağır ve havalanması zayıf topraklara en toleranslı olanı 
armutlardır. 45–63 cm toprak profili olan ve altta geçirgen bir tabaka bulunması armudun 
minimum toprak isteğidir. Bununla beraber toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin 
maddelerince zengin olursa  ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri o nispette 
yüksek olur. Çok kuru, az derin ve taşlı topraklarda yetişen armutların meyveleri biçimsiz ve 
fazla kumlu olur. Ağır ve nemli topraklarda yetiştirilen sofralık armutların etleri kaba ve tatları 
yavan olur. Bu gibi yerlerde kışlık armutlar iyi olgunlaşmaz ve ambarlarda uzun zaman 
saklamaya da dayanamazlar. Buna göre bol verimli ağaçlar ve yüksek kaliteli meyveler elde 
edebilmek için derin, sıcak, iyi drene edilmiş tınlı topraklar en iyidir. Bununla beraber taban 
suyuna ve kötü drenaja hayli dayanıklıdır. Anaç olarak ayva kullanıldığında daha az derin, 
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geçirgen, orta derecede nemli topraklar yeterli olur. Drenajı iyi olmak şartıyla killi topraklarda 
bile yetiştirilebilir. Toprak fazla kireçli olmamalıdır. Armut bahçesi kurarken en sakınılması 
gereken topraklar yüzlek kireçli olanlar veya alt toprak tabakasına doğru yüksek oranda 
kireçli su bulunduran topraklardır ki bu yerlerde ayva anacı üzerine aşılı armutlar demir 
noksanlığından büyük zarar görürler. Armut ağacı topraktaki organik madde miktarının 
yüksek olmasını ister bu organik madde miktarı bakımından zayıf olan topraklar iyi yanmış 
çiftlik gübresi ile takviye edilmelidir. Armut yetiştiriciliğinde en önemli konulardan birisi 
sulamadır. Zira büyüme mevsiminde susuz kaldığı takdirde meyve büyümesi yavaşlamakta, 
susuzluğun şiddetıne göre meyve iriliği ve dolayısıyla mahsul miktarı azalmaktadır (Özbek, 
1978). 

 

Kavak yetiştiriciliği (BB9): 
Kerestelik ağaç üretimine yönelik çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. Uzun bir vejetasyon 
dönemi ister ve aşırı olmayan kış soğuklarından etkilenmez. Ekonomik bir üretim için yeter 
miktarda suyun sağlanması zorunludur. Fidan yaşı da dahil olmak üzere ekonomik olarak 12 
yılda üretilmektedir. 

 
Hızlı ve derin bir kök gelişmesine olanak sağlayacak gevşek ve derin topraklardan hoşlanır. 
Normal bir gelişim için en az 80 cm toprak derinliğine ihtiyaç vardır. Bitki köklerinin 
havalanabilmesi için özellikle vejetasyon döneminde taban suyu kök bölgesinin altında 
kalmalıdır (Sarıbaş, 1995). 

 
Ayva yetiştiriciliği (BB10): 
Ticari amaçlı sofralık olarak ayva üretimini esas alan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. 
Ülkemizde en yoğun olarak Marmara Bölgesinde yetiştirilmektedir. Soğuğa karşı dayanıklılığı 
elma ve armuttan daha azdır. Ayvanın geç çiçeklenme durumu özellikle ilkbahar geç 
donlarından zarar görmesini azaltır. 

 
En iyi olarak kumlu, tınlı orta derecede nemli topraklarda yetişir. Çok ağır ve kireçli olmamak 
kaydıyla her toprakta yetişir. Ayva anaç olarak kullanıldığında kuru kumlu topraklarda 
yetiştirmek mümkün olsa da genellikle ağaçların büyümesi zayıf ve verim düşük olur (Özbek, 
1978). 

 
Dut (BB11;KT20): 
Ticari amaçlı sofralık olarak dut üretimini esas alan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. 
Soğuk, ılıman iklim bölgelerinin bitkisidir. Sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. Özel bir toprak 
isteği göstermez. Organik maddece zengin, derin, geçirgen, yarı asit (pH 6–7), hafif veya orta 
bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir 
(Ağaoğlu, 1986) 

 
Vişne yetiştiriciliği (BB12;KT23): 
Ticari amaçlı sofralık yaş meyve olarak vişne üretimini esas alan çok yıllık bir arazi kullanım 
türüdür. Ilıman iklim meyvesidir. Vişneler kış donlarına karşı çok dayanıklıdır. Vişnenin 
odunsu kısımları –40 °C’ ye kadar dayanabilirler. Genel olarak vişnelerde +7.2 °C’nin altında 
soğuklama süresi 1100–1700 saattir. Vişne yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak 
yayılması en uygun olanıdır. Genel olarak 400 mm yağış alan yerlerde vişne yetiştiriciliği 
sulamaya gerek kalmadan yapılabilir. Vişnelerde çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında 
havaların yağışlı gitmesi istenmez. Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi 
güçleştirir ve mantar zararının artmasına neden olur. Yine meyve olgunlaşması esnasında 
yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, pazar değerini düşürür. 

 
Vişneler toprak açısından toleranslıdır. Vişne için de en ideal toprak kiraz yetiştiriciliğine 
uygun olan topraklardır. Bununla birlikte vişneler, kuru ve kumlu topraklarda, killi tın veya killi 
kireçli topraklarda da yetişebilirler. Yazları kurak geçen bölgeler hatta killi topraklar vişne 
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yetiştirmeyi kolaylaştırır. Özellikle idris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa 
dayanmaları artar (Özbek, 1978 ). 

 
Kiraz yetiştiriciliği (BB13): 
Ticari amaçlı sofralık yaş meyve olarak ve ihracata yönelik kiraz üretimini esas alan çok yıllık 
bir arazi kullanım türüdür. Kiraz tam anlamıyla bir ılıman iklim meyvesidir. Yüksek yaz 
sıcaklarından hoşlanmadığı gibi düşük kış soğuklarından da zarar görür. Aşırı yaz sıcakları 
genel anlamda bitki gelişimini yavaşlatır. Düşük sıcaklık zararlanmaları birkaç yönüyle 
önemlidir. Don derinliğinin fazla işlediği topraklarda doğrudan köklerin donması, dal birleşme 
noktalarında zararlanma, çiçek gözleri veya çiçeklerin donması, gövde yanma ve yarılmaları 
belli başlı iklim zararlanmalarıdır. Doğrudan köklerin donması ile dal birleşme noktalarının 
zararlanması ender rastlanabilecek bir durum ise de bölgenin uzun yıllar ortalamalarına göre 
minimum sıcaklıklarının bilinmesi riski önleme bakımından önemlidir. 

 
Su sıkıntısı olan yerlerde meyve kalitesini düşer. Bazı  çeşitlerde çift pistil (ikiz meyve) 
oluşumunu artırarak pazar değerini düşürür. Teorik olarak 600 mm.den daha fazla yağış alan 
yerlerde kiraz yetiştiriciliği yapılabilir olarak kabul edilmişse de, dış satıma yönelik kaliteli 
kiraz yetiştiriciliğinde bu ölçü pek bir şey ifade etmez. Kiraz yetiştiriciliğinde yağışın toplam 
miktarından ziyade, dağılımı önemlidir. Yağışın dağılımı da güvenilir olmaktan uzaktır. Bu 
yüzden kaliteli kiraz üretimi için sulama gereklidir. Çünkü kalite unsurlarının geliştiği dönem 
ülkemiz genelinde yağışsız bir dönemdir. Kirazlar için Soğuklama ihtiyacı 1000 saatın 
üzerindedir. Soğuklama ihtiyacı tamamlanmadığında tomurcuk silkmesi, çiçeklenmede 
gecikme ve düzensizlik görülür. Genel olarak aşırı ılık geçen kışlar ile kararsız geçen 
kışlardan sonra bu düzensizlikler görülebilir. 

 
Kirazlar toprak yönünden seçicidir. İyi drene edilmiş, hafif, derin, verimli, havadar,  tınlı, 
organik madde yönünden zengin topraklar isterler. Çok kurak, kumlu ve çakıllı topraklarla 
fazla kireçli topraklar kirazlar için elverişli değildir. Nehir ve çay kenarlarındaki alüviyal 
topraklar ile dağ ve tepe yamaçlarının eteklerindeki yumuşak ve derin topraklar kiraz 
yetiştirmeye uygundur. Kiraz anaç ne olursa olsun taban arazileri sevmez. Geçirgen, organik 
maddece zengin olan arazileri sever. Don çukurlarından zararlanır. Yüksek yerlerde, güney 

bölgelerde erken donlardan çiçekler zarar görür. Kışları –20 oC’nin altında olan bölgelerde 
dallarda ve köklerde don zararı olabilir. Taban suyu olan bölgelerde kiraz tarımı yapılamaz 
(Özbek, 1978). 

 
Nektarin yetiştiriciliği (BB14): 
Erkenci sofralık yaş meyve ve konservelik olarak iç ve dış satımlara yönelik nektarin üretimini 
amaçlayan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. Donların oturup kaldığı çukur alanlar nektarin 
yetiştiriciliği için uygun değildir. Nitekim açmış çiçekler 3,1 oC’de geç donlardan zarar görür. 2 
yaşından itibaren meyve vermeye başlayan nektarin ağaçlarının esas verim çağı 4–9 yaşıdır. 

 
Nektarin, iyi ısınan, iyi havalanan, su ve besin maddelerini iyi tutan topraklarda optimum 
gelişme gösterir. Kumlu topraklar nektarin yetiştiriciliği için ağır killi ve çok killi topraklara göre 
daha iyidir. Toprak drenajının iyi olması şarttır. Alt toprak yapısı ve özellikleri her şeyden 
önemlidir. Aktif kireç içeriğinin % 12’yi aştığı topraklarda verim düşmeye başlar. Optimum pH 
6–7 arasındadır (Özbek, 1978 ). 

 
Ahududu-böğürtlen yetiştiriciliği (BB16;KT21): 
Ticari amaçlı ahududu-böğürtlen üretimini esas alan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. 
Ahududu son yıllarda ülkemizde derin dondurma tekniklerinin geliştirilmesi ile yurt dışına 
ihraç edilen dondurulmuş ürünlerin başında gelmektedir. Ahududu yetiştiriciliği için en uygun 
bölgeler, yazları serin ve hasat zamanı yağmur olmayan yerlerdir. Yazları sıcak, kurak ve 
rüzgârlı olan yerlerde büyüme geriler, meyveler küçük ve çok çekirdekli olur. Çok sıcak 
bölgelerde yetiştiricilik yapılmamalıdır. Çünkü hasattan önce çok şiddetli sıcaklar meyvelerin 
olgunlaşmasından yumuşamasına neden olur. En iyi yetiştiricilik yıllık yağış ortalaması 750– 
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800 mm olan bölgelerde yapılabilmektedir. Ahududu bahçesi kurulurken kuzey yamaçları 
tercih edilmelidir. Güney yamaçları ilkbahar donları yönünden tehlikelidir. Ahududu bitkisi -25 
°C'ye kadar dayanabilmektedir. Hava nem oranının yüksek olması istenir. Aynı zamanda 
bahçenin iyi havalanması ve hava akımının sağlanması gerekir. İlkbahar aylarında uzun 
süren sis olayları da tozlanma üzerinde olumsuz etki yapar. 

 
Toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak uygun topraklarda yetiştirildiği takdirde, daha 
yüksek verim alınır. En uygun topraklar; organik maddece zengin, su  tutma  kapasitesi 
yüksek ve iyi drene olabilen topraklardır. Çok hafif, ağır ve kötü drene olan topraklardan 
kaçınılmalıdır. Hafif asitli topraklar tercih edilmelidir, yani toprak pH’sı 6–7 olmalıdır. Toprak 
derinliği 120–180 cm. olmalıdır. Aksi halde kökler derine inemez ve toprak neminden istifade 
edemez (Onur ve ark., 1999). 

 
Kızılcık yetiştiriciliği (BB27): 
Ticari amaçla kızılcık üretimini esas alan bir  arazi kullanım  türüdür. Tam güneşi seven 
kızılcıklar, sıcak güney bölgelerimizde öğleden sonra güneşinden korunan kısımlara dikilirse 
yerinde olur. Her tip toprakta gelişirlerse de asit reaksiyonlu, iyi drene olan topraklarda daha 
sağlıklı olurlar. 

 
3.2.3.2. Sebze Bitkileri 

 

Çilek yetiştiriciliği (SB1): 
Ticari amaçla gıda sanayine yönelik ve sofralık çilek üretimini esas alan çok yıllık bir arazi 
kullanım türüdür. Çilek dünya üzerinde birbirinden çok farklı bölgelerde ve ekolojik şartlarda 
yetiştirilebilmektedir. Ancak kültürü yapılan çilekler çevre koşullarına uyumda geniş bir 
varyasyon gösterirler. Çiçeklenme ve meyve verme dönemi dışında soğuk hava ve dona 

karşı dayanıklı bir bitkidir. —10 oC’ye kadar özel bir önlem almadan yetiştirilebilir. Daha 
soğuk bölgelerde bitkilerin saman, kuru yaprak vs. gibi materyalle örtülerek dondan 
korunması gerekmektedir. Çilekte çiçeklenme uzun bir döneme dağıldığı için don ürünün 
tamamına zarar veremez. Bu nedenle çilek, yetiştiricilik riski en az olan meyve türlerinden 
biridir. Sıcak ve güneşli havalar meyvelerin erken olgunlaşmasını sağlar. Yüksek bir kök 
gelişimi gösterir. Köklerin % 100’e yakın bir kısmı üstten 45 cm derinlikte yer alır. 

 
Çilek, ağır kilden kumlu ve çakıllı topraklara kadar her toprakta yetişebilmektedir. Genel 
olarak derin, verimli, iyi drene edilmiş nem tutma kapasitesi yüksek topraklarda iyi gelişir ve 
bol ürün verir. En iyi toprak kumlu-killi milli ve süzek topraklardır. Allüviyal humuslu tınlı 
topraklarda da iyi gelişir. Çabuk ısınan hafif tekstürlü topraklar erkencilik için idealdir. Kireçli 
toprakları sevmez. Çok kireçli topraklarda demir alımının güçlüğü nedeniyle kloroz ortaya 
çıkmaktadır. En iyi hafif asit karakterli topraklarda yetişir. Optimum pH 5,7–6,0 arasındadır. 
Yüksek organik madde içeren geçirgen topraklardan hoşlanırlar (Ağaoğlu, 1986). 

 
Kavun yetiştiriciliği (SB2): 
Ticari amaçlı sofralık kavun yetiştiriciliğine yönelik bir tek yıllık arazi kullanım türüdür. Kavun, 

sıcak ve ılık bir iklim bitkisidir. En iyi gelişmeyi 20–30 oC arasındaki sıcaklıklarda gösterir. 
Uzun yetişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak nemi ister. 
Nemli bölgelerde mantari hastalıklara yakalanma ihtimali yüksektir. Yetişme devresi 
içerisinde don tehlikesi olmamalıdır. Uygun toprak tavında ekim yapılarak kavun yetiştirilen 
arazilerde de meyve oluşumuna kadar fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak toprakta yeterli 
nem yoksa aşırı olmamak üzere sulama yapılmalıdır. Meyve oluşum döneminden sonra 
sulamalar sıklaştırılmalıdır. Bu devreden itibaren 12–15 günde bir sulama yapılmalıdır. 

 
Kavun derin, geçirgen, su tutma kapasitesi yüksek, direne edilmiş, organik madde ve besin 
maddelerince zengin, tınlı topraklarda çok iyi gelişir. Ağır ve suyu bol topraklarda kök 
hastalıkları artar. Bitkilerin yeşil aksamı iyi gelişirken, meyve verimi azalır ve meyvelerin 
olgunlaşma süresi uzar. Erkencilik için kum-tınlı, milli-tınlı topraklar; geç yetiştiricilik için ise, 
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ağır karakterli killi topraklar uygundur. Kavun toprak pH’sının nötr olmasını arzu eder. Asit ve 
bazik topraklarda iyi gelişmez. PH’sı 6–8 olan su tutma kapasitesi yüksek, drenajı iyi ve 
hastalıklardan ari olan topraklar uygundur. Başarılı bir kavun yetiştirmek için organik maddesi 
yüksek toprakları sevdiğinden çiftlik gübresi uygulanmalıdır (Özçalabı, 1990). 

 
Karpuz yetiştiriciliği (SB3;KT31): 
Ticari amaçlı sofralık karpuz yetiştiriciliğine yönelik tek yıllık bir arazi kullanım  türüdür. 
Karpuz, sıcak ve ılık iklim bitkisidir. Soğuklardan çok etkilendiği için yetişme devresinde don 

tehlikesi olmamalıdır. Tohum ekiminde toprak sıcaklığı 12 0C’nin üzerinde olmalıdır. 
Rutubetın yüksek olduğu yerlerde hastalıklardan etkilenir. Verimin yüksek ve kaliteli olması 
için kök bölgesinde yeterli nemin bulundurulması gerekir bu nedenle karpuz yetiştiriciliğinde 
sulama yapmak gerekmektedir. Meyve oluşum dönemine kadar mümkün olduğu kadar az, 
meyve büyüklüğü 5–6 cm olduktan sonra normal sulamalar yapılmalıdır. Bu  devreden 
itibaren 15 günde bir sulama yapılmalıdır. Karpuz özellikle aşırı  ve düzensiz aralıklarla 
yapılan sulamalara hassasiyet gösterir. 

 

Karpuz yetiştiriciliği için derin, geçirgen, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi 
yüksek, kumlu-tın veya tınlı kumlu topraklar uygundur. Özellikle organik maddece zengin ve 
kumlu nehir kıyıları karpuzun en fazla tercih ettiği yerlerdir. Ağır killi topraklar ve hafif 
topraklarda çok iyi bir gübreleme ile karpuz yetiştirilebilir. Drenajı yetersiz ve taban suyu 
seviyesi 1 m’nin altında olan yerler ise uygun değildir (Özçalabı, 1990). 

 
Lahana grubu yetiştiriciliği (SB4): 
Lahana yetiştiriciliğini amaçlayan iki yıllık arazi kullanım türüdür. Serin rutubetli bölgelerde iyi 
gelişim gösterir. Avrupa ülkelerinde bütün yıl boyunca yetiştirilen lahanalar ülkemizde 
genellikle kışlık olarak yetiştirilirler. Yaz döneminde yetiştirilen erkenci çeşitler bulunmasına 
karşılık bu dönemdeki yüksek sıcaklıklar kaliteyi bozduğundan ve yazlık sebzelerin yoğun 
olduğu bir dönem olduğu için bu dönemde yetiştiricilik yapılmamaktadır. Serin iklimden 
hoşlandığından 15,5 oC –21,5 oC arasında sıcaklıklarda iyi bir şekilde yetiştirilirler. Başlar 
genel olarak 24 oC altında en iyi şekilde oluşur. Uygun baş gelişimi için gece- gündüz sıcaklık 
farkının 5 oC olması arzu edilir. Genelde -10 oC’ye kadar olan düşük sıcaklıklara da 
toleranslıdırlar. 21 oC’den daha sıcak ortamlarda ürün kalitesi düşer. Genç bitkiler dona karşı 
hassastır. Ancak gelişim devrelerinde dona dayanıklılıkları artar. Çimlenme için toprak 
sıcaklığının en az 8 oC olması gerekir. Bu nedenle geç sonbaharda ekilmeleri daha 
uygundur. Lahana suyu çok sever, bu nedenle sıcaklığın yüksek olduğu ilk gelişme 
devresinde sulamaya gereken önem verilmelidir. Toprak suyu yanında hava neminin yüksek 
olduğu yerlerde büyümeleri daha iyi olmaktadır. 

 

Lahana grubu sebzeler genelde toprak yönünden pek fazla secici değildirler. Kumlu, tınlı, 
ağır karakterli killi topraklar olmak üzere hemen hemen birçok toprak tiplerinde 
yetiştirilebilirler. İyi kalite ve yüksek verim için su tutma kapasitesi iyi, derin, besin maddesi 
bol, nemli, organik maddece zengin, killi tınlı topraklar lahanalar için idealdir. Hafif tekstürlü 
topraklar erkencilik için, ağır topraklar ise geçcilik için daha uygundur. Buna karşılık ağır 
tekstürlü topraklarda verim yüksektir. Kuvvetli ve oldukça derine giden kökleri vardır. Kireç 
fazlalığına karşı duyarlı bitkilerdir. Fazla asidik topraklarda iyi gelişmez, tuza dayanıklı 
bitkilerdir. Ahır gübresinden hoşlanırlar (Günay, 1984). 

 
Domates yetiştiriciliği (SB5): 
Ticari amaçlı salçalık ve yaş sebze olarak domates üretimini amaçlayan tek yıllık arazi 
kullanım türüdür. Domates ılık ve sıcak iklim meyvesidir. Soğuklardan çok zarar görür. 
Sıcaklık -2, -3 °C’ye düştüğünde bitki tamamen ölebilir. Gereğinden fazla sıcaklık ve nem 
bitkide hastalıkların meydana çıkmasına; sıcak ve kuru rüzgârlar, fazla miktarda çiçek 
dökülmesine sebep olur. İyi bir çimlenme için toprak sıcaklığının 10–12 oC’nin üzerinde 
olması gerekir. Domateslerde normal bir gelişmenin meydana gelebilmesi için, sıcaklığın en 
az 16–19 °C’lerde olması gerektiği denemelerden anlaşılmıştır. Sıcaklık 13 °C’nin altına 
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düştüğünde olgunlaşmanın geciktiği ve mahsul miktarının çok azaldığı görülmüştür. Domates 
çiçek tozları 10 oC ve daha yukarı derecelerde, en iyi olarak 27 °C civarında istenilen şekilde 
çimlenerek döllenme yapabilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda bitki döllenme yeteneğini ve 
gelişmesini kaybetmektedir. Açıkta yapılan yetiştiricilikte özellikle yazları çok sıcak geçen 
bölgelerde yeterli bir gelişme ve üretim için bitkide su düzeninin çok iyi kurulması, dolayısıyla 
sulamanın bölge şartlarına göre belli aralıklarla ve yeteri kadar yapılması gereklidir. Bitki kök 
derinliği, toprak tekstürüne ve geçirgenliğine bağlı olmakla birlikte normalde 1.25 m’dir. 

 
Domates toprak bakımından seçici değildir. En iyi sonuç; toprağın derin, geçirgen, su tutma 
kabiliyeti yüksek, humus ve besin maddelerince zengin tınlı toprakları tercih eder. Erken 
mahsul almada kumlu- tınlı topraklar tercih edilmelidir. Sanayi domatesi yetiştiriciliğinde bol 
mahsul önemli olduğundan tınlı, killi-tınlı veya milli-tınlı topraklarda iyi netice verir. Çorağa 
oldukça dayanıklıdır. Toprak PH' sı 5,0’den aşağı düşmesi istenmez. Bu durumda mutlaka 
kireçleme yapmak gerekir. En iyi sonuç; PH 6,5’da alınmaktadır. Tuza dayanıklı bir bitki olup 
8 mmhos’a ulaşan tuzlulukta verimde % 50 azalma olmaktadır (Günay, 1992). 

 

Patlıcan yetiştiriciliği (SB6): 
Ticari amaçlı patlıcan yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Patlıcan ılık ve sıcak 
iklim sebzesidir. Yetiştirme devrelerinde sıcaklık -2 oC’ye düştüğünde hemen ölür. Ilık 
iklimlerde senelik kültür bitkisi olarak yetiştirildiğinden tohumdan hasat devresi sonuna kadar 
ürün için normal olarak sıcaklığın 15–35 oC’lerde olması gerekir ve ortalama altı aylık bir 
süreye ihtiyaç gösterir. İyi bir çimlenme için toprak sıcaklığının 19 oC’nin üzerinde olması 
gerekir. 

 
Toprak hususunda oldukça seçici bir sebzedir. Killi topraklardan katiyen hoşlanmaz bu gibi 
ağır ve rutubetli topraklarda süratle kök görülür. Derin, yumuşak geçirgen, organik ve besin 
maddelerince tınlı topraklarda iyi gelişir ve bol ürün verir. Erkencilik düşünüldüğünde ahır 
gübresi veya yeşil gübreleme ile takviye edilmek şartı ile kumlu topraklar üzerinde de 
durulabilir. Normal bir ürün alınabilmesi için uygun toprak koşularında, 50 cm derinliğindeki 
toprak patlıcan kökleri için yeterli olmaktadır. Uygun toprak pH’sı 5,0–6,7 arasındadır. 
Tuzluluğa karşı duyarlı bitki olup, 4 mmhos’u geçen tuzlulukta üründe % 50 den fazla kayıp 
meydana gelmektedir (Günay, 1992). 

 
Biber yetiştiriciliği (SB7): 
Ticari amaçlı biber yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Biber ılık ve sıcak iklim 
sebzesidir. Soğuklardan çok etkilenir. Yetiştirme devrelerinde sıcaklık -2, –3  oC’ye 
düştüğünde tamamen ölür. Bu nedenle yastıklarda yetiştirilen fidelerin açıktaki  yerlerine 
dikimi ilkbaharda don tehlikesi tamamen kalktıktan ve toprak ile hava sıcaklık şartları uygun 
bir hal alınca yapılmalıdır. İyi bir çimlenme için toprak sıcaklığının 15 oC’nin üzerinde olması 
gerekir. Biber bitkisinde hava sıcaklığı 15 oC’nin altına ve 32 oC’nin üzerine çıktığında alınan 
verim düşmektedir. Dondan tamamen zarar görür. 5–6 ay sürekli sıcak döneme ihtiyaç 
vardır. 

 

Biber kökleri uygun toprak koşullarında 90cm derinliğe inebilmektedir. Ancak sulu koşullarda 
50 cm derinliğindeki toprak normal bir ürün alınabilmesi için yeterli olmaktadır. Biberlerde iyi 
bir gelişme ve yüksek verim oldukça derin, geçirgen, su tutma kabiliyeti yerinde, besin ve 
organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklardan en iyi netice alınmaktadır. 
Erken verim almak maksadıyla yapılan yetiştirmelerde takviye edilmiş kumlu topraklar ve 
özellikle kumlu-tınlı topraklar üzerinde durulmalıdır. Buna karşın geç olmakla beraber bol 
mahsul almak arzu edildiğinde kumlu-killi topraklar tercih edilmelidir. Biberler pH 6,0–6,5 
toprak reaksiyonunda en iyi neticeyi vermektedir. Tuzluluğa karşı duyarlı bitki olup, kireçli 
toprakları sever. Drenajı bozuk topraklardan hoşlanmaz (Bayraktar, 1981). 
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Soğan yetiştiriciliği (SB8): 
Yaş sebze ve kuru baş soğan üretimini amaçlayan bir arazi kullanım türüdür. Soğan; iklim 
isteği yönünden seçicidir. Gün uzunluğu ve sıcaklık, soğan yetiştirmeyi sınırlayan iki önemli 
unsurdur. Bitkinin erken gelişme devresinde serin havaya ihtiyaç vardır. Fakat baş bağlama 
ve başın büyümesi için sıcaklığın fazla olması gerekir. Erken gelişme devresinde ortalama 
sıcaklık 13 ºC olmalıdır. Baş bağlamaya başladığı zaman sıcaklığı 21 ºC ve başın 
olgunlaşması için de 24–27 ºC olması gerekir. Erken çeşitlerde gün uzunluğu 10–12 saat 
olunca baş bağlama başlar. Çeşitlerin 13–15 saat gün uzunluğuna ihtiyaçları vardır. Erkenci 
çeşitler soğuk bölgelerde iyi ürün vermez. 

 
Soğan, besin değeri yeterli, hafif bünyeli topraklarda başlayarak tınlı ve nihayet pek ağır 
olmamak şartı ile hafif killi topraklarda da yetiştirilebilir. Soğan tarımına en uygun topraklar; 
gevşek yapıda, yeterli miktarda su tutabilen, kök sisteminin yayıldığı sahalar serin, humuslu 
ve kolayca işlenebilen verimli topraklardır. Ağır karakterli ıslak topraklardan hoşlanmaz ve 
yumru çürümesi meydana gelir. Maksimum köklenme derinliği 50 cm’dir.  Soğan, toprak 
pH'sına karşı çok hassastır. En uygun toprak pH'ı 6,0–7,8 arasında olmalıdır. Tuzluluğa karşı 
çok hassas bir bitkidir (Bayraktar, 1981). 

 
Sarımsak yetiştiriciliği (SB9): 
Ticari amaçlı olarak pazara ve ilaç sanayine yönelik sarımsak üretimini amaçlayan iki yıllık bir 
arazi kullanım türüdür. Sarımsak ılımlı iklimden hoşlanır. Sıcaklığın 15–20 oC olması 
yeterlidir. Sarımsaklarda çiçeklenme 15–20 oC arasında olur. 15 oC’nin üzerindeki sıcaklıklar 
gelişmeyi yavaşlatır. Sarımsak diş halinde iken –10 oC ye kadar dayanabilir. Bitki halinde ise 
ancak -3, –4 oC’ye kadar zarar görmez. Düşük sıcaklıklar uzun süre devam ederse 0 oC’nin 
hemen altında donma başlar. Sarımsak uzun günlerde çiçeklenen bir bitkidir. Çiçeklenmenin 
az olması, diş verimini artırır. Bunun için sıcaklığın biraz yüksek olması, sulamanın az olması 
veya hiç yapılmaması, yeteri kadar gübre verilmesi gerekir. 

 
İklim yanında sarımsağın toprak istekleri de önem taşır. Fazla ağır, killi ve su tutan 
topraklarda başlar güzel teşekkül etmez. Sarımsak, toprakta bir miktar organik madde 
istemesine rağmen, organik gübrelemeden hoşlanmaz. Bu yüzden çiftlik gübresi bir önceki 
ürüne atılırsa daha iyi sonuç alınır. Sarımsağın tercih ettiği topraklar, az miktarda humus 
ihtiva eden kumlu-tınlı topraklar olup, toprak asitliğinin nötr olması gerekir (Günay, 1992). 

 
Kabak yetiştiriciliği (SB10): 
Ticari amaçla yaş sebze olarak kabak üretimini amaçlayan bir arazi kullanım türüdür. Dona 
karşı duyarlı olan ılıman iklim bitkisidir. Başarılı bir kabak yetiştiriciliği için uygun çeşit seçimi 
önemlidir. Seçilecek çeşitler yöreye uyum göstermiş olmalıdır. Zira kabaklar gün uzunluğu, 
güneşlenme süresi ve ışık şiddetıne hassasiyet gösterir. Bir bölgede verimli olan bir çeşidin 
diğer bir bölgede aynı verimliliği göstermesi beklenmemelidir. Uygun bir çimlenme için 11–18 
oC sıcaklık ister. Aşırı yaz sıcaklıklarından hoşlanmaz ve bu nedenle mümkün olduğu kadar 
erken ekilmelidir. 

 

Kökleri çok yüzlek gelişmektedir ve 20–25 cm derinlik içinde gelişir. Ekstrem özellikler 
göstermeyen birçok toprak tipinde yetiştirilmekteyse de derin, uygun şekilde geçirgen, su 
tutma kabiliyeti yerinde humus ve besin maddelerince zengin, kumlu-tınlı ve killi-tınlı 
topraklar en idealdir. Daha ağır topraklarda büyüme dönemi uzamaktadır. En elverişli toprak 
reaksiyonu pH 5,5–6,7 arasındadır. 6 mmhos’a ulaşan tuzlulukta % 50, 4 mmhos’ta % 25 
üründe azalma meydana gelir (Bayraktar, 1981). 

 
Hıyar yetiştiriciliği (SB11): 
Ticari amaçla yaş sebze olarak  sofralık salatalık üretimini amaçlayan bir  arazi kullanım 
türüdür. Ilık iklim sebzesi olan hıyar soğuklara karşı çok hassastır. Sıcaklık sıfırın altına 
düştüğünde hemen etkilenir. Hıyar tohumlarının ekildikleri yerde iyi bir çimlenme 
gösterebilmesi için toprak ısısının en az 11oC olması gerekir. Çimlenme için en elverişli 
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toprak ısısı 11–18 oC arasındadır. Sıcaklık yükseldikçe buna paralel olarak çimlenme hızı da 
artar. Yazın sıcak ve kurak devrelerde sulama yapılarak bitki su düzeni normal sınırlar içinde 
tutulmaz ise hem gelişimi yavaşlar hem de meyveler süratle acılaşır. Bu yüzden verimden en 
iyi şekilde faydalanabilmek için ilkbaharda soğuk tehlikesi geçer geçmez ekimi yapılmalıdır. 
Aksi halde ekimde gecikilirse o oranda sıcak ve kurak döneme yakalanır ve iyi bir sonuç 
alınmaz. 

 
Hıyar birçok toprak tiplerinde yetişebilmekle beraber derin, su tutma kabiliyeti yüksek, 
organik madde ve diğer bitki besin maddelerince zengin, tınlı ve kumlu tınlı toprakları sever. 
Asit karakterli topraklardan hoşlanmaz. Bu tip topraklarda hıyar  yetiştiriciliği yapılacaksa 
kireçleme yapmak tavsiye edilir. Ancak, kireçleme uygulamasını bir defada değil, devre devre 
yapmak, toprak mikroorganizmalarına zarar vermemek açısından önemlidir. Yüksek tuz 
seviyesine çok hassas olduğundan toprağın drenajı iyi ve eriyebilir tuz seviyesi düşük 
olmalıdır (Bayraktar, 1981). 

 
Acur yetiştiriciliği (SB12): 
Ticari amaçlı acur yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Yüksek sıcaklıktan 
hoşlanan 25 oC -35 oC arasındaki sıcaklık ortalamalarında iyi gelişen sebze türüdür. Toprak 
ısısı 15 oC’nin üstünde ekim yapılır. Hıyardan daha fazla sıcaklık istekleri vardır. Ekimden 
82–120 gün sonra hasat edilecek duruma gelirler. 

 

Acurun 45–90 cm derine gidebilen kazık kökleri vardır. Büyük çoğunluğu yüzeyden itibaren 
45 cm derinlikte yer alır. Derin, geçirgen, organik madde ve besin maddelerince zengin tınlı 
kum, kumlu tın tekstürlü toprak en idealdir. 6 mmhos’a kadar çıkan tuzlulukta ürünün %50’si 
azalır. Optimum pH 5,5–6,7 arasındadır (Bayraktar, 1981). 

 

Bamya yetiştiriciliği (SB13): 
Ticari amaçlı bamya yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Sıcak iklim sebzesidir. 
Hava sıcaklığı 18 oC, toprak sıcaklığı da 15 oC üzerine çıkınca ekim yapılmalıdır. Yazları kısa 
süren yerlerde bodur boylu ve çok erkenci çeşitler seçilmelidir. 

 

Bamya ağır karakterli topraklar dışında diğer topraklarda rahatlıkla yetişir. Ancak iyi bir ürün 
için kumlu-tınlı topraklar uygun olmaktadır. Hafif eğimli ve oldukça verimsiz topraklarda susuz 
olarak da yetiştirilmektedir (Günay, 1992). 

 
Ispanak Yetiştiriciliği (SB14): 
Ticari amaçlı ıspanak yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Ilık ve serin iklim 
sebzesidir. Sıcak ve kurağı sevmez.15–20 oC’lik sıcaklıklar idealdir. Bol ürün için yetiştirme 
dönemi iyi ayarlanmalıdır. Kışı sert geçen yerlerde, erken ekilen ıspanaklar, geç ekilenlere 
göre daha çok zarar görür. Uygun aralarda nispi nem ister. Fazla soğuk ve fazla sıcak 
havadan hoşlanmaz. Sıcaklık yükselince tohuma kalkar ve yenme değerini kaybeder. 

 
Ispanak toprak isteği bakımından çok ağır olmamak şartıyla pek seçici değildir. Ancak 
ıspanak tarımı için en iyi topraklar killi-tınlı ve humusça zengin olanlardır. Toprak PH’sı 6,5– 
7,5 olmalıdır. Asitli topraklarda verim oldukça düşer. pH düştükçe gelişmede durgunluk 
görülür. Toprakta asitliği artırıcı asit karakterli gübrelemelerden kaçınılmalıdır (Günay, 1992). 

 
Havuç yetiştiriciliği (SB15): 
Ticari amaçlı havuç yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Havuç serin iklim ve 
kısa gün bitkisidir. Bu nedenle az ışık, düşük sıcaklık ve toprak rutubeti yeterli yerlerde en iyi 
gelişmeyi gösterir. Havuç üretiminde sıcaklığın her yönden etkisi büyüktür. 10–15,5 oC’de 
yetiştirilen havuçlarda, iyi bir havuç oluşumuna karşın renk çok açılmakta, 15,5–21 oC’de iyi 
bir havuçla beraber çok güzel renk oluşmakta, 21 oC’dan yüksek sıcaklıklarda havuçla 
beraber renk de bozulmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda havuçların boyu kısalmakta, düşük 
sıcaklıklarda uzamaktadır. Toprak, sıcaklık kadar olmasa bile şekil ve renk üzerine oldukça 
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etkendir. Havuç, derin, gevşek geçirgen, organik maddesi bol, uygun miktarda kireç ihtiva 
eden topraklarda en iyi ürün verir. Erkencilik düşünülüyorsa kumlu-tınlı topraklar tercih 
edilmeli; bol ürün alınmak isteniyorsa milli ve milli-tınlı veya kendiliğinden organik maddeli 
topraklar kullanılmalıdır. Yüksek toprak asitliğine karşı oldukça hassastır. En uygun toprak 
reaksiyonu pH 6,5–7,5 arasıdır. Havuç yetiştirilecek topraklarda drenajında çok iyi yapılması 
gerekir. Pazarlarda taze satılacak havuçların düzgün, gevrek, narin olmaları gerektiği için, 
derin iyi drenaj yapılmış, hafif topraklarda yetiştirilmelidir (Günay, 1992). 

 
Pazı yetiştiriciliği (SB16): 
Ticari amaçlı pazı yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Pazı, ılık iklimlerin 
sebzesidir. Tohumların çimlenmesi 4 oC den yukarıdaki sıcaklıklarda başlar. Yetişme 
sıcaklığı 18–20 0C arasındadır. Sıcaklığın 0 oC’ye düşmesi halinde büyümesi durur. Kısa 
süreli soğuklara rahatça dayanır. Sıfırın altında –3, –4 oC’den etkilenmez. Uzun süreli düşük 
sıcaklıklarda donma meydana gelir. Yüksek sıcaklıklar gelişmeyi yavaşlatır.  Yaprakların 
küçük kalmasına neden olur. Ayrıca sapta liflenme meydana gelir. Yaprak eti kalınlaşır ve 
kabalaşır. İçindeki oksalik asit miktarı artar yeme özeliği kaybolur. Buna karşın sıcaklığın 
istenen düzeylerde seyretmesi havada rutubetın bulunması ve gün uzunluğunun artması, 
yaprakların irileşmesine, büyümesine, yaprak ayasının incelmesine neden olur. Bu sayede 
kalitesi en yüksek seviyeye çıkar. 

 
Pazının gelişmesine toprak da etkilidir. Fazla ağır topraklardan hoşlanmaz. Toprakta 
yeterince organik maddeler bulunmalıdır. Kireçli toprakları sever. Fazla taşlı topraklardan 
hoşlanmaz. Toprak pH 6–7 civarında bulunmalıdır. Toprakta nemin % 60–70  civarında 
olması gerekir. Fazla kuru topraklarda gelişmesi yavaşlar (Günay, 1992). 

 
Pırasa yetiştiriciliği (SB17): 
Ticari amaçlı pırasa yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Serin iklimden hoşlanan 
bir bitkidir. Zambakgiller familyasından olan pırasa iki yıllık bir sebzedir. Birinci yıl gövde ve 
yaprakları gelişirken, ikinci yıl çiçek açıp tohum verir. Yetiştirme döneminde sıcaklığın 15–25 
oC olmasını gerekir. Yüksek sıcaklıklardan fazla hoşlanmaz. Sıcaklığın artması kalite ve 
gelişmeye olumsuz etki yapar. Ilık iklim bitkisi olmakla birlikte soğuk iklimlerde de yetişebilir. 

2 oC’de gelişme devam eder, ancak 0 oC’de büyüme durur. Hava neminin % 60–70 civarında 
olması arzulanır. Kuru ve yağışlı dönemlerin bir birini takip etmesi büyümeyi olumsuz yönde 
etkiler. 

 
Pırasalar her toprakta yetiştirebilmekle beraber nemli, derin işlenmiş, geçirgenliği iyi, 
humuslu ve besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklar, serin topraklar idealdir. Topraktaki 
humusun artması kaliteyi yükseltir. Toprak pH sı 6–6,5 civarında olmalıdır. Pırasa 
yetiştiriciliğinde asitli topraklardan kaçınılmalıdır. Toprakta besin maddeleri açısından azot 
eksik olmamalıdır. Genellikle ikinci hatta üçüncü ürün olarak ta yetiştirilmektedir (Günay, 
1992). 

 
Turp yetiştiriciliği (SB18): 
Ticari amaçlı turp yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Turplar ılık ve serin iklim 
sebzeleridir. Fazla soğuklardan etkilendikleri gibi, fazla sıcaklardan da hoşlanmazlar. 
Tohumların çimlenebilmesi için toprakta sıcaklığın 12–15 oC arasında olması gerekir. 
Esasında 4 oC’de laboratuvar koşullarında tohumlar çimlenirse de, toprakta düşük sıcaklık 
çimlenme ve sürmeye olumsuz etki yapar. Çimlenme ve sürme yüzdesini düşürür. Yetişme 
döneminde sıcaklığın 14–16 °C’de olması uygundur. Yüksek sıcaklıklarda turplar çabuk 
koflaşır ve tadında acılık başlar. Sıcaklık derecesi arttığında vegetatif büyüme hızlanır. 23–15 
oC arasında yaprak sayısı fazlalaşmaktadır. Yaprak sayısının artması, yumru büyümesine 
olumsuz etki meydana getirerek, yumruların küçük kalmasına neden olmaktadır. 14–16 oC 
arasındaki sıcaklıklarda en kaliteli yumrular elde edilmektedir. Yüksek sıcaklıklar, yumru 
oluşumunda olduğu kadar, tohum elde etmede de olumsuz etki gösterir. Dişi tepeciğinin 
kurumasına polen tozlarının ölmesine neden olur. Turp bitkileri genç devrelerinde düşük 
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sıcaklıklarda kaldıklarında bazen küçük bir yumru meydana getirerek, bitkiler sapa kalkar, 
hemen çiçeklenmeye başlar. 

 
Turplar genellikle derin, geçirgen, serin ve besin maddelerince zengin topraklardan 
hoşlanırlar. Genellikle fındık turpları için hafif tınlı- kumlu topraklar, kestane ve bayır turpları 
için tınlı-killi topraklar tercih edilmelidir. Tamamen kumlu ve ağır karakterli topraklar turp 
yetiştiriciliği için uygun değildir. Toprak bünyesi ağırlaştıkça, yumruda belirgin şekil 
bozuklukları, çatallaşmalar yanında kesifleşme ve acılaşma olur. Kumlu topraklarda ise 
yumrularda koflaşma meydana gelir. Turp yetiştirilen topraklarda pH 6,0–7,4 civarında 
olmalıdır (Günay, 1992). 

 

Marul yetiştiriciliği (SB19): 
Ticari amaçlı marul yetiştiriciliğine yönelik bir arazi kullanım türüdür. Ilıman ve serin 
iklimlerden hoşlanırlar. Çimlenmelerinde en uygun sıcaklık 15 oC civarındadır. Marulların 
kışlık çeşitleri 0 ile –5 oC arasındaki sıcaklıklarda 5–10 gün; -10 oC sıcaklıkta 1–3 gün kadar 
dayanabilmektedir. 

 
Marul pek çok toprak tipinde yetişebildiği halde, en kaliteli ürün: organik maddesi fazla, nem 
tutma kapasitesi yüksek ve drenajı iyi, derin tınlı topraklardan alınır. Toprak pH'sı 6,5–7,5 
arasında olabilir. Düşük pH’lı topraklarda kireçleme yapılmalıdır, asidik topraklarda kalite 
bozulur. Marullar 4–7 haftada büyüme gösterirler. Fakat organik maddece zengin topraklarda 
büyüme ve gelişme son derece hızlı olmaktadır. Yumuşak ve derin kumlu ve kumlu-tınlı 
topraklarda iyi gelişir. Fazla ağır bünyeli ve yüzlek topraklarda gelişme ağırlaşır. Tuzlu 
topraklardan hoşlanmazlar. Ahır gübresinden hoşlanırlar (Günay, 1992). 

 
Fasulye yetiştiriciliği (SB20): 
Ticari amaçlı kurutmalık, konservelik ve taze olarak sofralık fasulye üretimini esas alan tek 
yıllık arazi kullanım türüdür. Taze fasulye ılık iklim bitkisidir. Bu bakımdan ilkbahar ve 
sonbahar arasındaki devrelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. İklim isteği yönünden oldukça hassas 
olan fasulye, özellikle bazı dönemlerinde çevre şartlarına çok duyarlıdır. Çiçeklenme için 
yüksek sıcaklık isteyen fasulyede,  çiçeklenme ve meyve bağlama  dönemlerinde yüksek 
sıcaklık, döllenmeyi engeller ve meyve dökümüne sebep olur. Bu nedenle, yazları çok sıcak 
olan bölgelerde sonbahar yetiştiriciliği olumlu sonuç vermektedir. Sıcaklıkların, çimlenme 
döneminde 18–20 oC, çiçeklenme döneminde ise 20–25 oC civarında olması, bitkinin iyi bir 
gelişme gösterip verime yatması için en uygunudur. 27–32 oC sıcaklıkta çiçeklerini döker ve 
düşük sıcaklıkta ise gelişme durur. Fazla nemlilik bitkilerin büyümesini durdurur. Hastalıkların 
kolay gelişmesine sebep olur. Minimum 10 oC toprak ısısı gereklidir. Bodur taze fasulyeler 
için minimum 10–13 oC, sırık taze fasulyeler içinde 14–15 oC üzerinde toprak sıcaklığı olması 
istenir. 

 
Fazla taşlı, çakıllı ve çok ağır killi topraklar hariç tutulursa her toprakta rahatlıkla yetişir. 
Geçirgenliği iyi, tınlı kumlu toprakları sever. Topraktaki fazla alkaliliğe ve tuz 
konsantrasyonuna karşı hassas bir bitkidir. Toprakta yüksek oranda humus olması fasulye 
bitkisinin gelişmesini ve verimini artırır. En uygun toprak asiditesi pH 5,5–6,0 arasındadır 
(Günay 1992). 

 
Maydanoz yetiştiriciliği (SB21): 
Pazara yönelik maydanoz üretimini esas alan bir arazi kullanım türüdür. Ilık iklim bitkisidir. 
Hemen her tip toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Derin yapılı humusça zengin, belirli ölçüde 
rutubetli olan yerleri tercih eder. Ancak çok hafif kumlu topraklar uygun değildir (Günay, 
1992). 

 
Barbunya yetiştiriciliği (SB22): 
Tek yıllık arazi kullanım türüdür. Ilık iklim bitkisidir. Toprak ısısı 9 oC, hava sıcaklığı 10–14 oC 
olunca ekim yapılır. Fazla nemli ortamdan hoşlanmaz. 
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Toprakta suyun düzgün bir seviyede bulunmasını ister. Fazla taşlı, çakıllı ve çok ağır killi 
topraklar hariç tutulursa her toprakta rahatlıkla yetişir. Geçirgenliği iyi, tınlı kumlu toprakları 
sever. Toprakta yüksek oranda humus olması gelişmesini ve verimini artırır. En uygun toprak 
asiditesi pH 5,5–6,0 arasındadır (Günay, 1992). 

 
Karnabahar yetiştiriciliği (SB23): 
Pazara yönelik karnabahar yetiştiriciliğini esas alan bir arazi kullanım türüdür. Karnabahar, 
çiçek ve çiçek tablası yenilen sebzeler grubundan iki yıllık bir kültür sebzesidir. İlk yıl yenilen 
çiçek tablası ve yaprakları, ikinci yıl ise tohumları oluşur. Karnabahar yaprakları lahana 
yapraklarına göre daha uzun olup uçları daha sivridir. Karnabaharlar kışlık sebzeler 
grubunda yer almakla beraber  lahanalar  kadar soğuklara dayanıklı değildir.  Karnabahar 
yetiştiriciliğinde sıcaklık birinci, ışık ve nem ise ikinci derecede önemlidir. Çeşitlerin erkenci, 
orta erkenci ve geççi olmalarına göre sıcaklık istekleri ve düşük sıcaklıklara mukavemetleri 
farklılık göstermektedir. Karnabaharların taç oluşturması için gelişmenin belli bir devresinde 
düşük sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Karnabahar fideleri -10 oC sıcaklığa kısa süre dayanabilir. 
Fakat hasat devresine gelmiş karnabahar başları 0 oC’nin altındaki sıcaklıklardan hoşlanmaz. 
Bitkilerin taç oluşumu döneminde en uygun sıcaklık 15–20 oC’dir. Taçların olgunlaşma 
döneminde sıcaklığın 0 oC’nin altına düşmesi istenmez. Sıcaklığın düşmesi  sonucu  taç 
yüzeyi havlı bir yapı kazanır, pazar değeri düşer. Gelişme döneminde sıcaklığın 20 oC’nin 
üzerine çıkması baş kalitesini azaltır. 

 

Karnabahar her çeşit toprakta yetişebilir. Ağır topraklarda ve yağışı bol olan yörelerde 
drenajın çok iyi olması şarttır.  Karnabahar  organik maddece zengin toprakları sever  ve 
yüksek toprak asitliğine karşı hassastır (Günay, 1992). 

 
Brokoli yetiştiriciliği (SB24): 
Pazara yönelik brokoli üretimini esas alan bir arazi kullanım türüdür. İklim istekleri 
bakımından karnabahara benzeyen brokoli, yaz aylarındaki kurak ve sıcak havalardan, kış 
aylarında ise aşırı yağış ve düşük sıcaklıklardan olumsuz yönde etkilenen bir sebzedir. Sıcak 
ve kuru havalarda bitkinin gelişimi iyi olsa bile olgunlaşmamış çiçek taslakları normal bir 
gelişme gösteremediği için gevşek ve dağınık yapılı sürgünler oluşur. Hasattan birkaç saat 
sonra olgunlaşmamış çiçek taslaklarında pörsümeler görülür. Yaz aylarında ortalama hava 

sıcaklığının 20 oC’ nin üzerinde olduğu yerlerde brokoli yetiştiriciliği ekonomik olmamaktadır. 
Brokoli bitkileri vegetatif gelişme devresinde düşük sıcaklıklardan etkilenmez. Ancak sebze 
olarak değerlendirilen kısımları hasat olgunluğuna gelmiş ise hafif donlardan bile zarar görür. 
Düşük sıcaklık koşullarında olgunlaşmamış çiçek taslakları kahverengi bir renk alır. Bu 
dönemde olgunlaşmamış çiçek taslakları yağış ile birlikte oluşan düşük sıcaklıklar nedeniyle 
çürür. Brokoli yetiştiriciliğinde en kaliteli ürün, hasat olgunluğu süresince devam eden serin 
havalarda elde edilir. Sebze olarak değerlendirilen kısımların olgunlaştığı dönemde sıcaklık 

yükselirse (20 oC’nin üzerine) olgunlaşmamış çiçek taslaklarını oluşturan başlar üzerinde 
bulunan çiçek tomurcukları arasında küçük yapraklar meydana gelir ve düzgün olmayan 
başlar oluşur. Bu durumda bazı sürgünler iyi geliştiği halde diğerleri iyi gelişemez. Sıcaklığın 
yükselmesi olgunlaşmamış çiçek taslaklarının çiçeklenmesine ve pazar değeri olmayan 
kalitesiz baş ve yan sürgünlerin oluşmasına neden olur. 

 
Brokoli, toprak istekleri bakımından çok seçici bir sebze değildir. Ancak, gevşek ve besin 
maddelerince fakir toprakları sevmez. Organik madde yönünden zengin topraklar brokoli 
yetiştiriciliği için elverişlidir. Brokoli üretimi için en uygun topraklar iyi drene edilmiş kumludan 
killi-tınlıya kadar değişen verimli topraklardır. Toprakta bitki için gerekli nemli ortamı 
sağlanmalıdır, aksi halde sürgünleri liflenebilir. Bu nedenle ağır, iyi su tutan ve pH 6,5’den 
yukarı olan topraklarda yetiştiricilik yapılmalıdır. Topraktaki tuza karşı oldukça dayanıklı 
olduğu tahmin edilen brokolinin yetiştirildiği topraklarda yeterince drenaj yapılmalıdır (Sürmeli 
ve Kasım, 2003). 
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Patates yetiştiriciliği (SB25): 
Sofralık patates üretimine yönelik tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. Patates ılıman ve serin 
iklim bitkisidir. Fakat çok sayıda değişik cinsleri bulunması ve kısa bir büyüme devresinden 
sonra şartlara intibak edebilmesi, hemen hemen kutup bölgelerine kadar olan  yerlerde 

ekimini mümkün kılmaktadır. Patatesin sapları ve yaprakları -1 oC’de ölür. Dona karşı hassas 
bulunmakla birlikte serin hava bitkisi olan patates en iyi 18 oC civarındaki toprak sıcaklığında 

yetişir. Filizin sürmesi için asgari sıcaklık 8–10 oC olup büyümesi için 60–160 günlük bir 
devreye ihtiyaç vardır. Patates suya nispeten az ihtiyaç gösterir. Esas büyüme devresi 
zarfında 250–350 mm’lik yağmur en iyisidir. Hafif ve kumlu-killi topraklarla orta ağırlıktaki killi- 
kumlu topraklarda iyi verim sağlanır. Çok ağır killi ve kireçli toprakları sevmez. Humusca 
zengin topraklardan hoşlanır. En elverişli toprak pH’sı 5,4–7,5’dır. Yaprak hastalıklarına karşı 
koruduğu için kalkerli ve alkali topraklar patates için uygundur (Elçi ve ark., 1987). 

 
Bakla yetiştiriciliği (SB29): 
Kışlık veya erken ilkbahar ürünü olarak pazara yönelik bakla üretimini esas alan bir arazi 
kullanım türüdür. Ilıman iklim bitkisi olup serin havadan hoşlanır. Yetişme süresi, çeşide bağlı 
olarak 120–200 gün gibi uzun olmasına karşılık fazla sıcaklık istemez. Ülkemizde tarımı 
yapılan baklaların yetişme devresindeki ortalama sıcaklık istekleri 18–27 °C arasındadır. 
Sıcaklığın 3 °C'nin altına düşmesi durumunda kök gelişmesi ve çimlenme yavaşlar. 5–16 
oC’de çimlenmektedir. Çok sıcak havalar hızlı olgunlaşmaya neden olur. Gelişme devresine 
ve hava sıcaklığındaki düşüşün seyrine bağlı olarak soğuğa ve dona dayanması 
değişmektedir. Kar örtüsüz -5 °C'ye kadar olan soğuklara dayanmaktadır. Bakla tohumlarının 
çimlenerek toprak yüzeyine  çıktığı dönemde genç bitkiler -6 oC sıcaklıklara kadar 
dayanabilmektedir. Sıcaklıkların -10 oC’ye düşmesi bitkilerin ölümüne sebep olur. Toprak 
sıcaklığının 9 oC, hava sıcaklığının 10–14 oC olması, tohumların çimlenebilmesi için 
uygundur. Normalde bitki gelişmesi için 10–20 oC arasında değişen sıcaklıkları ister. Bakla, 
yetişme dönemi boyunca düzenli ve yeterli miktarda yağış alan ya da sulanabilen yerlerde iyi 
yetişir. Kurak geçen ilkbahar kadar, fazla yağışlı geçen yetişme  dönemi de hastalık ve 
zararlıların artmasına neden olduğundan arzu edilmez. 

 
Bakla kumlu, tınlı topraklardan killi topraklara kadar her toprakta yetişir. Hemen her toprak 
tipinde yetişebilmesine rağmen çok hafif topraklar ve çok ağır topraklar bakla için uygun 
değildir. Bakla yetiştiriciliği için derin, geçirgen, organik maddece zengin, killi-kumlu, killi-tınlı 
topraklar idealdir. Erkencilik istendiğinde hafif kumlu topraklar, yüksek verim istendiğinde ise 
alüviyal ve killi-kumlu topraklar seçilmelidir. Kökleri 1–1,10 m derinliğe kadar gidebilmektedir. 
Tuzluluğa karşı hassas bir bitki olup 5 mmhos’a varan tuzluluk % 50’ye ulaşan ürün 
azalmasına neden olur. Bakla, nötr veya hafif alkali (pH=7,0–7,5) topraklarda iyi sonuç verir 
(Günay, 1992). 

 
Yemeklik pancar yetiştiriciliği (SB30): 
Pazara yönelik yemeklik pancar üretimini esas alan iki yıllık bir arazi kullanım türüdür. Birinci 
yıl yenilen kök kısmı oluşur, ikinci sene ise çiçek açar ve tohum verir. İklim olarak serin 
ortamı tercih eder. Gelişme dönemi boyunca, her onbeş günlük ısı derecesi 4,4–10 oC olması 
halinde bitki çabucak çiçeğe kalkar ve yemeklik değerinden kaybeder. 

 
Yemeklik pancar için toprağın iyi işlenmiş, derin, kuvvetli ve süzek olması uygun olur. 
Sonbahar-ilkbahar arasında konserve olarak kullanılacak pancarların milli tınlı olduğu kadar, 
derin aluviyal toprakları bulmasıyla istenilen kalitede pancar alınabilir. Geç ürün elde 
edilmesindeyse gevşek yapılı, rutubetçe zengin topraklar gereklidir. Ağır topraklarda 
yeknesak ve lezzetli pancar yetişmez. Toprak asiditesine karşı duyarlıdır. Optimum pH 6,5’dir 
(Bayraktar, 1970). 

 
Şalgam yetiştiriciliği (SB31): 
Pazara yönelik şalgam üretimini esas alan iki yıllık bir arazi kullanım türüdür. Birinci yıl 
yenilen kök kısmı oluşur, ikinci sene ise çiçek açar ve tohum verir. Serin iklim sebzeleri 
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arasında yer alan şalgam düşük sıcaklıklara diğer türlere göre daha dayanıklıdır. Gelişme 
döneminde meydana gelecek yüksek sıcaklıklar koflaşma ve odunlaşmalara neden olur. 

 
Şalgam derin, geçirgen, tınlı kumlu özellikte, iyi işlenmiş, organik madde bakımından zengin 
topraklar şalgam yetiştiriciliği için elverişlidir. Çok hafif ve ağır topraklar dışındaki pH 4,5–7,5 
arasındaki tüm topraklarda şalgam yetiştiriciliği yapılabilir. Kurak zamanlarda şalgama su 
verilmelidir. Şalgam yetiştiriciliğinde verimin yüksek ürünün kaliteli olması için sulama ve 
toprak işlemenin düzenli olarak yapılması gerekir (Günay, 1984). 

 
Brüksel lahanası yetiştiriciliği (SB36): 
Pazara yönelik Brüksel lahanası üretimini esas alan bir arazi kullanım türüdür. Serin iklim 

sebzesidir. Brüksel lahanası üretimi için optimum sıcaklığın 15–18 oC ve yetiştirme dönemi 
uzun olan yerler oldukça uygundur. En iyi ürün özellikle sonbaharı serin ve uzun, kışları ılımlı 
olan deniz kıyısı alanlarından elde edilmekle beraber, orta şiddette kışa sahip bölgelerde de 
yetiştirilebilir. Sıcak bölgelerde üretim mümkün olmakla birlikte başlar gevşek bir gelişme 
gösterir. Ekonomik anlamda üretim, yazları serin, kışları ılık geçen yerlerde yapılabilmektedir. 
Sıkı ve kaliteli başlar elde edebilmek için baş oluşumu sırasında düşük sıcaklıkların önemi 
büyüktür. Sonbaharda havaların sıcak geçmesi gevşek ve açık başların oluşmasına neden 
olur. 

 
Brüksel lahanası çok çeşitli topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. Ancak, orta 
derecede ağır, yüksek organik madde ihtiva eden topraklarda daha iyi gelişme gösterir. 
Bununla birlikte erkenci çeşitler için ise ağır topraklar tercih edilmelidir. Brüksel lahanası çok 
miktarda su kullanır. Şayet doğal yağmur suları yeterli değil ise buna ilave sulama yapmak 
gerekir. Diğer lahanagillere benzer olarak iyi drene edilmiş topraklarda yetişebilir (Günay, 
1984). 

 
Nane yetiştiriciliği (SB37): 
Ticari amaçlı nane yetiştiriciliğine yönelik çok yıllık arazi kullanım türüdür. Nane subtropik ve 
ılıman iklimlerde ve hemen hemen birçok toprak tiplerinde yetişir. Ancak nanenin menşei 
düşünüldüğünde özellikle nemli bölgelere daha iyi adapte olacağı sonucuna varılır. Fakat 
nane uzun süren güz kuraklıklarına dayanabildiği gibi soğuklara karşı mukavemeti de fazla 
olduğundan soğuk bölgelerde de yetişebilir. Kurak şartlarda verimsizdir. 

 
Nane toprak istekleri yönünden çok seçici olmamakla beraber nemli ve humusça zengin 
yerleri tercih eder. Ayrıca mentol teşekkülü bakımından hafif topraklar daha uygundur. pH’nın 
5–7 olmasını tercih eder (Günay, 1984). 

 

Dereotu yetiştiriciliği (SB38): 
Pazara yönelik dereotu üretimini esas alan bir arazi kullanım türüdür. Dereotu müşkülpesent 
olmayan bir bitkidir. Bu hemen her toprakta yetişebilir. Ancak çok hafif kumlu topraklar bunun 
için uygun değildir. Yabani olarak dereotuna kumlu nehir yataklarında, yol kenarlarında vs. 
rastlanır. Nemli yerlerde dereotunun kültürü başarı ile yapılır (Günay, 1984). 

 
 
3.2.3.3. Tarla Bitkileri 
Aspir yetiştiriciliği (TB1): 
Ticari amaçlı aspir üretimini esas alan tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. Renkli çiçekleri 
(petal) gıda ve kumaş boyasında, küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Tohumlarında % 30– 
45 arasında yağ bulunur. Toprak bakımından çok da seçici olmasa da, derin, verimli tınlı, 
drenaj problemi olmayan ve su tutma kapasitesi yüksek, pH değeri nötr veya nötr'e yakın (pH 
5–7) olan topraklar aspir tarımı için idealdir. Daima bu tip topraklar tercih edilmelidir. Ancak, 
kıraç alanlarda da başarılı bir şekilde yetişebilmektedir. Aspir tarımı yapılacak alanlarda 
dikkat edilecek bir diğer önemli konu ise, tarlanın özellikle yağmur sularını göllendirmeyecek 
bir konumda olması, yüzey drenajının iyi olması gerekir. Eğer, tarla içerisinde yer yer çukur 
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alanlar var ise ve yüzey drenajı da kötü ise, özellikle yağış suları ve sulama suları bu 
alanlarda birikerek bitkinin kök bölgesinin bazı hastalıklara açık hale gelmesine neden 
olacaktır. Tuzlu topraklar, aspir tarımı için olumsuz etkide bulunur. Aspir'in tuza dayanıklılığı, 
arpa ile aynıdır. Toprakta tuzun fazla bulunması, çimlenmeyi, verimi ve tanedeki yağ oranını 
düşürür. Eğer tarla, bir önceki bitkiden sonra aspir ekimine kadar boş bırakılacaksa, 
sonbaharda veya ilkbaharda pullukla sürülmelidir. Ekimden önce ise, diskaro ile ekime 
hazırlamak yeterli olacaktır. Tarla hazırlığının ekimden hemen önce yapılması, bahar 
aylarında tarlada ortaya çıkacak kendi gelen bitkiler (halaza-bir önceki ve/veya diğer kültür 
bitkileri) ve yabancı otların yok edilmesi nedeniyle, aspirin ilk gelişme dönemleri için temiz, 
yabancı otlardan arınmış bir yetişme ortamı sağlayacaktır. Ekimi 20 Mart–20 Nisan arasında 
yapılması uygundur. Kışları ılık geçen yerlerde ise kışlık olarak ekilebilir. Kışlık olarak Kasım 
ayında ekilebilir (Martın ve ark., 1976; Elçi ve ark.,1987; Sys ve ark., 1993). 

 
Ayçiçeği yetiştiriciliği (TB2;KT15): 
Hem ticari amaçlı hem de pazara yönelik ayçiçeği yetiştiriciliğini amaçlayan tek yıllık bir arazi 
kullanım türüdür. Yağ bitkisi ve çerezlik olarak kullanılan ayçiçeğinin yağı çıkarıldıktan sonra 
geriye kalan küspede, yüksek oranda protein bulunmaktadır (kabuklu % 32,3, kabuksuz % 
46,8). Bu nedenle, karma yem üretiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayçiçeği 
kara iklim kuşağında ve ılıman iklimin yağışlı bölgelerinde yetiştirilir. Çok geniş bir 
adaptasyon alanına sahiptir. Ayçiçeği bitkisinin yetiştirildiği çevre koşulları, onun büyüme ve 
gelişmesi ile verim ve tohum kalitesini farklı şekillerde etkilemektedir. Aynı ayçiçeği çeşidinin 
Güney ve Kuzey Amerika kıtasında yetiştirilmesi ile elde edilen tohum kalitesi farklı 
olmaktadır. Ayçiçeği tarımında başarılı bir sonuç alabilmek için, çevre koşullarına karşı 
tepkisini çok iyi bilmek gerekmektedir. Bu takdirde değişen çevre koşullarına uygun üretim 
teknikleri uygulanarak yeterli ürün alınabilmektedir. Ayçiçeği bitkisi soğuk ve yüksek 
sıcaklıklara karşı oldukça toleranslı bir bitkidir. Bu nedenle, geniş bir yayılma alanına sahiptir. 
120–130 günlük vejatasyon süresi boyunca toplam sıcaklık isteği 2600–2850 oC’dir. Ayçiçeği 
bitkisinin değişik gelişme dönemlerinde farklı sıcaklık isteğine sahiptir. Tohumun 
çimlenebilmesi için toprak sıcaklığının minimum +4 oC olması gerekmektedir. Ancak; 
çimlenmenin normal olabilmesi için, toprak sıcaklığının en az 10–12 oC'ye yükselmesi 
gerekmektedir. Toprak sıcaklığı arttıkça, tohumun çimlenme ve sürme hızı da artmaktadır. 
Çiçeklenme döneminde bitkinin düşük sıcaklıklara maruz kalması, bitkiyi ve dölleyicileri 
olumsuz etkilemektedir. Bitkinin büyüme ve gelişmesi için 18–20 oC gece / 24–26 oC gündüz 
sıcaklıkları optimumdur. Ayçiçeği tarımında üretim için 21–24oC gündüz hava sıcaklığı 
optimumdur. 36–40 oC'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda polen tozu çimlenemediği için, 
yabancı tozlanma tehlikeye düşmektedir. Ayçiçeği bitkisi kuraklığa oldukça dayanıklıdır. 
Ancak, sulu koşullarda yetiştirildiğinde önemli verim artışları elde edilmektedir. Sulama ile 
%50 ve daha fazla oranlarda verim artışları elde edilebilmektedir. 

 
Ayçiçeği toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Kumlu topraklardan, killi topraklara 
kadar değişim gösteren farklı yapılardaki topraklarda başarıyla yetişebilmektedir. Özellikle, 
derin, organik maddece zengin alüviyal topraklar, ayçiçeği tarımı için çok uygundur. Fazla 
verimli olmayan topraklarda dahi, çok iyi gelişme gösterebilmektedir. Fazla taşlı, kumlu ve 
yüzlek toprakları sevmez. Ayçiçeği tarım yapılacak topraklarda pH 6,0–7,2 arasında olması 
istenir. Fazla asitli topraklarda normal gelişme gösteremez. Ayçiçeği tarımı yapılacak 
topraklarda taban suyu yüksek olmamalı ve drenaj sorunu bulunmamalıdır. Ayçiçeğinin 
tuzluluğa toleransı fazla olmayan bir bitkidir. 2–4 mmhos/cm tuz konsantrasyonuna 
dayanabilmektedir. Bu değerden daha yüksek tuzluluğa sahip olan topraklar, ayçiçeği için 
uygun değildir. Topraktaki NaCl miktarı % 1’in üzerinde çıktığında, çimlenme olumsuz 
etkilenir. NaCl’nin, % 2’nin üzerine çıkması halinde,  çimlenme sıfıra kadar  düşmektedir. 
Ayrıca, topraktaki tuz miktarının artması ile yağ oranı da azalmaktadır (Martın ve ark., 1976; 
Elçi ve ark., 1987; Sys ve ark., 1993). 

 

Şekerpancarı yetiştiriciliği (TB6): 
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Şeker üretimine yönelik ticari amaçlı tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. Şeker pancarı fazla 
ışık ve sıcaklık isteyen bir bitkidir. Kök verimi ve pancardaki şeker varlığı bakımından iklim 
faktörleri çok önemlidir. Ülkemizde değişik iklim bölgelerinde yapılan üretimler değişik 
özellikler gösterir. Denize yakın bölgelerde pancar verimi yüksek, buna karşın şeker varlığı 
düşüktür. Doğu Anadolu da sert kara iklimi hüküm süren bölgelerde kök verimi düşük şeker 
varlığı yüksektir. Geçit Bölgelerinde kök verimi ve şeker varlığı normaldir. İç Anadolu gibi 
iklimin çok sert olmadığı bölgelerde hem kök verimi hem de şeker varlığının yüksek olduğu 
en iyi pancar bölgeleridir. Pancar bir uzun gün bitkisidir. Kök ve şeker meydana gelmesinde 
güneş ışığı çok önemlidir. İlk çıkışta ısı ışıktan daha önemli gözükse de ısı arttıkça ışık 
ihtiyacı da artmaktadır. Generatif devrede gelişmesi için 14 saat ve daha fazla güneşlenmeye 

gereksinimi vardır. Tohumun çimlenmesi için en az 7–8 oC sıcaklık ister. Gelişme ve şeker 
yapımı için ideal hava sıcaklığı 23–25 °C’dir. Hasattan birkaç hafta önce şeker teşekkülü için 

sıcaklık çok önemlidir. Çok düşük ve sürekli donlara dayanıklı değildir. Sıcaklığın 30 oC’yi 
geçmesi halinde bitkide şeker nispeti azalır. Tohum -4 oC’de donar. Yetişme devresinde 

2500–2900 oC sıcaklık toplamı ister. Tohum yatağının yeterli rutubete sahip olması gerekir. 
Nisan – Mayıs aylarında hafif kuraklık köklerin daha derinlere inmesini ve böylece bitkinin su 
ve besin maddesi yönünden daha iyi beslenmesini sağlar. Yaprakların gelişimi ile pancarın 
su ihtiyacı artar. Gelişme dönemlerinde su ihtiyacı fazladır ve yağmuru az olan bölgelerde 
mutlaka sulama yapılmalıdır. Yıllık yağış miktarı 500–600 mm olan yerlerde iyi gelişir. Fakat 
yağışın dağılımı uygun olmadığından ülkemizde sulanmadan pancar tarımı yapılamaz. 
Pancarın optimum hava nispi nemi % 65–75 olmalıdır. 

 
Pancar tarımı yapılacak toprakların su ve besin maddelerini tutma kapasitelerinin çok iyi 
olması, kaymak bağlamaması, iyi bir toprak derinliğine sahip olmaları gereklidir. Pancar 
tarımı için en ideal toprak, organik maddece zengin, derin, kolay ısınan tınlı ve tınlı kireçli 
topraklardır. Taban suyu yakın olan yerlerde kök gövdesi iyi gelişemez. Taşlı topraklar uygun 
değildir. Tuzlu topraklardan da hoşlanmaz. Toprak reaksiyonu olan pH 5,5–7,5 arasındadır. 
Aşırı alkali topraklarda bitki zarar görür (Elçi ve ark., 1987). 

 
Mısır yetiştiriciliği (TB7): 
Ticari amaçla mısır yetiştiriciliğini amaçlayan tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. İnsan gıdası, 
hayvan yemi ve endüstri hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Esas ürün olarak ilkbaharda 
ekimi yapıldığı gibi, ikinci ürün olarak ta kışlık bitkilerin hasatından sonra da 
yetiştirilebilmektedir. Mısır bir sıcak iklim bitkisidir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının 
ortalama sıcaklığı 20–21 oC olan yerler en fazla ürün alınabilen bölgelerdir. Suyun bol ve 
sıcaklığın ılıman olduğu iklimlerinde en yüksek verim düzeylerine ulaşılır. Mısır bitkisi 10–11 
oC’de çimlenmeye başlayabilir. Toprak sıcaklığı 5–10 cm derinlikte 15 oC’ye ulaştığı zaman 
çimlenme hızlanır. Mısır bir sıcak iklim bitkisi olmasına rağmen aşırı sıcaklık isteyen bitki 
değildir. 38 oC’nin üzerinde bir kaç gün devam eden sıcaklıklar bitkiye zarar verir. Mısır 
bitkisinin sıcak gecelerde iyi geliştiği sanılmakla birlikte, sıcak ve rutubetli gecelerde iyi bir 
gelişme görülmez. Genel olarak mısır için en uygun koşulların soğuk geceler, güneşli günler 
ve orta sıcaklık olduğu söylenebilir. 

 

Mısır köklerinin önemli bir kısmı 105 cm derinliğe kadar gitmektedir ve uygun koşullarda 1,5– 
1,8 m’ye ulaşmaktadır. En iyi mısır toprağı verimli, havadar, orta tekstürlü (tınlı), topraklardır. 
Mısır Toprakta su göllenmelerine karşı hassas olup,  drenajı iyi havadar topraklar tercih 
edilmelidir. Çok ağır topraklarda kökleri havasızlıktan zarar  görür,  hızlı  vejetatif  gelişme 
gösteren ve su tüketimi fazla olan bir bitki olduğu için çok hafif kumlu topraklarda da iyi 
gelişmez. Tuzluluğa karşı dayanımı düşüktür. EC’si 4 mmhos/cm’ye kadar olan topraklarda 
sorunsuz olarak yetişirken 4 mmhos/cm’de verimde % 25-50’ye varan bir düşüş 
görülmektedir. Kirece karşı dayanıklılığı düşüktür (Martın ve ark., 1976; Elçi ve ark., 1987; 
Sys ve ark., 1993). 

 

Çeltik yetiştiriciliği (TB8): 
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Pirinç yetiştiriciliğine yönelik ticari amaçlı tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. Çeltik, su içinde 
çimlenebilen ve kökleri suda erimiş oksijenden yararlanabilen tek tahıl cinsidir. Öteki tahıllar 
kökleri birkaç gün su altında kaldıktan sonra, havasızlıktan ölürler. Çeltik kökleri ise suda 
erimiş oksijenden ve yapraklarda fotosentez sırasında açığa çıkıp köklere ulaşan oksijenden 

yararlanabilir. Çimlenme minimum sıcaklığı 12 oC olan çeltik günlük ortalama sıcaklığın 20– 
30 oC olduğu yerlerde iyi yetişir. Vejetasyon süresinde ise 3500–4000 oC sıcaklık toplamı 
ister. Çiçeklenme ve tane bağlama döneminde gece gündüz sıcaklık farkının az olması 
gerekir. Gerekli suyun sağlanması çeltik kültürü için önemlidir. Bununla birlikte  çeltiğin 
değişik gelişme dönemlerindeki su istekleri farklıdır. Çıkış ve kardeşlenmeden sonra 
verilecek suyun yüksekliği, yaprakları örtmeyecek şekilde olmalıdır. Gelişmenin ileriki 
devrelerinde normal su yüksekliği 15–20 cm de tutulmalıdır. Hafif akıntısı olan sular, durgun 
sulara göre, oksijen bakımından daha zengin olduğundan, çeltik akıntılı tavalarda daha iyi 
yetişir. Sapa kalkma ve çiçeklenme sırasında bitkinin su tüketimi en yüksek düzeye ulaşır. 

Çiçeklenme sırasında %70–80 nispi nem ve 25–30 oC arasındaki sıcaklık birçok çeşit için 
uygundur. Çok çeşitli topraklarda çeltik tarımı yapılabilmektedir. Toprak isteği bakımından 
seçici değilse de su geçirgenliği az, derin, tınlı ve besin maddelerince zengin topraklarda 
daha iyi yetişir. Alüviyal bataklık toprağı ve taban topraklar bu maksat için en elverişlidir. 
Toprağın üst kısmı kolay işlenebilmeli ve yüksek bir su kapasitesine sahip olmalıdır. 
Optimum köklenme derinliği en az 50 cm’dir. Çeltik yetiştirilecek toprak su tutma açısından 
fazla geçirgen olmamalı, alt toprağın geçirgenliği 0,5 cm/saat’ten daha az olmalıdır. Çeltik 
tarımı için optimum pH 4,5–7,5 arasıdır. pH'sı 3–8 arasında değişen topraklara da uyum 
sağlayabilir. Çeltiğin adaptasyon sınırlarını genişleten bir başka yönüde su içerisinde 
yetişmesi nedeniyle tuzlu arazilerde yetişebilmesidir. Gelişme devresinde her ne kadar fazla 
tuza dayanıklı değilse de birçok çeltik çeşidi toleranslıdır. Bu nedenle suda eriyebilir nitelikte 
tuz ihtiva eden topraklarda, başka ürün yetişemediğinden su ile yıkama ile toprağın 
iyileştirilmesi çeltik tarımı ile sağlanabilir. Tuzlu toprakların ıslahında en ideal bitkilerden 
biridir. Topraktaki eriyebilir tuz yoğunluğu 600 ppm’in altında olmalıdır (Sys ve ark., 1993). 

 
Buğday yetiştiriciliği (TB14;KT1): 
Ticari amaçlı buğday üretimini esas alan tek yıllık arazi kullanım türüdür. Buğday geniş bir 
adaptasyon yeteneğine sahip olmasına rağmen fazla sıcak ve nemden hoşlanmayan bir 
serin iklim tahılıdır. Özellikle gelişiminin ilk dönemlerinde (çimlenme -kardeşlenme) sıcaklığın 
8–10 °C, bağıl nemin % 60'ın üzerinde olması yeterlidir. Gelişme dönemine uygun dağılmış 
500 mm bir yağış maksimum verim için yeterlidir. Bununla birlikte bazı buğday çeşitleri 250 
mm yağış alan alanlarda da yetiştirilebilmektedir. 

 
Buğday değişik tip topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz kıraç topraklarda ve verimli 
taban alanlarda yetiştirilebilen birçok buğday çeşidi vardır. Bununla birlikte buğday için en 
uygun topraklar, drenajı yeterli olan derin killi-tınlı topraklardır. Su tutma kapasitesi % 25–30 
olan toprak buğday için uygundur. Toprakta humus oranı arttıkça buğdayın verimi artar. 
Ancak çok verimli topraklarda çoğu çeşitler yatar. Buğday toprağında havalanma iyi 
olmalıdır. Fena drenajlı veya çok kumlu topraklar iyi değildir. Su göllenen çukur alanlar da 
uygun değildir. Ayrıca pulluk altı katmanı gibi geçirimsiz katmanlar buğday yetiştiriciliğini 
olumsuz olarak etkiler. Tuzluluk ve alkaliliğe orta derecede dayanıklıdır. 5,0–8,8 değerleri 
arasındaki pH’larda yetiştirilebilir (Elçi ve ark., 1987). 

 
Arpa yetiştiriciliği (TB15;KT2): 
Kışlık olarak ticari amaçlı maltlık veya yemlik arpa üretimini esas alan tek yıllık bir arazi 
kullanım türüdür. Haziran başında hasat edildiğinden ikinci ürün yetişmesine olanak sağlar. 
Sıcaklığı 0oCnin altına düşmeyen ve 18–20 oC nin üzerine çıkmayan, nispi nemin % 70–80 
olduğu yerler arpa için çok uygundur. Arpa çeşitlerinin çoğu -5 oC ta ulaşan düşük 
sıcaklıklarda ölür. 

 

Arpa kökleri 1-2 m kadar inebilmekte ise de, 50–60 cm toprak derinliği yeterlidir. Yağışlı 
bölgelerde  ağır  tekstürlü,  yetersiz  drenajlı  topraklarda  zayıf  gelişir.  En  uygun  topraklar 
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havalanması iyi, organik maddesi % 5 den az olmayan, tınlı topraklardır. Havalanması iyi 
olmayan yağışlı bölgelerdeki kil tekstürlü topraklarda verim ve özellikle dane kalitesi 
düşüktür. Hafif kumlu topraklarda bitki kuraklıktan zarar görür. 6,0–8,5 değerleri arasındaki 
pH’larda yetişebilir. Kök bölgesindeki toprak solüsyonunda tuz oranı % 0,8-6,0 arasındaki (8- 
16 mmhos) olan tuzlu topraklarda dahi arpa yetişebilir (Martın ve ark.,1976). 

 
Yulaf-Çavdar yetiştiriciliği (TB16; TB17;KT4;KT5): 
Yulaf ve çavdar yetiştiriciliğine yönelik ticari amaçlı tek yıllık bir arazi kullanım türüdür. Her 
ikisi de serin iklim tahılı olup, çimlenme minimum sıcaklığı 1–4 oC, optimum 20–25 oC, toplam 
sıcaklık istekleri ise 1750–2250 oC’dir. 

 

Yulafın toprak seçiciliği hiç yoktur. Yeteri kadar nemi bulunan her tip toprakta yetişebilir. 
Düşük sıcaklığa karşı çok hassastır. Çavdar da fakir, kumlu, bol havalı, hafif topraklarda iyi 
ürün verir. Çorak ve kurak topraklarda yetiştirilebilir. Düşük sıcaklıklara dayanımı iyidir (Elçi 
ve ark., 1987). 

 

Tiritikale yetiştiriciliği (TB18;KT6): 
Yem bitkisi olarak tiritikale üretimini amaçlayan arazi kullanım türüdür. Tiritikale  yüksek 
verimli, kurak bölgelere adaptasyonu iyi, ekstrem soğuk, kuraklık, asit topraklara 
adaptasyonu ve farklı coğrafya ve iklimler de yetiştirilme özelliğine sahiptir. Çimlenme 

sıcaklığı minimum sıcaklığı 1-4 oC, optimum 20-25 oCdir. Sıcaklık ve nem isteği düşüktür. 
Tiritikale toprak isteği olarak; drenajı yeterli, derin, kumlu tınlı, milli, su tutma kapasitesi iyi 
topraklarda yetişir. (Elçi ve ark., 1987). 

 
Burçak yetiştiriciliği (TB19;KT7): 
Yem bitkisi olarak burçak üretimini amaçlayan arazi kullanım türüdür. Dünyada yem bitkisi 
olarak fazla önem taşımayan burçak yurdumuzda oldukça fazla miktarda yetiştirilir. Kurağa 
oldukça dayanıklıdır. 

 
Burçak toprak yönünden fazla seçici değilse de killi tınlı topraklarda iyi gelişir. Fazla killi ve 
kumlu topraklar hariç her toprakta yetiştirilebilir. (Elçi ve ark., 1987). 

 
Yonca yetiştiriciliği (TB20): 
Yem bitkisi olarak yonca üretimini amaçlayan 4 yıllık bir arazi kullanım türüdür. Çok geniş 
ekolojik koşullara uyum gösterebilen bir bitkidir. Yoncanın Alaska ve Sibirya gibi çok soğuk 
bölgelerde yetişen türleri olduğu gibi en sıcak bölgelerde de yetişen türleri vardır. Sıcak olan 
gün sayısı ne kadar fazla ise biçim sayısı ve buna bağlı olarak ot verimi de o oranda artar. 
Yonca için en iyi iklim yazları sıcak ve kurak fakat toprakta yeterli nemin bulunduğu 
sulanabilen alanlardır. Büyüme için yeterli sıcaklık 10–40 oC’dir. Optimum sıcaklık isteği 24- 
26 oC’dir. Yüksek sıcaklık verimde azalmaya neden olur. 

 
Yonca kökleri 7.5–9 m derinliğe kadar gidebilmektedir. Kazık köklü olup yan kökleri çok 
kısadır. Kurak bölgelerde yer alan ve alkali topraklar dışında kalan her toprakta yaşamını 
sürdürebilmektedir Yoncanın en iyi yetiştiği topraklar; tınlı, kumlu-tınlı, kumu çok fazla 
olmayan ve yeter derecede kireç içeren topraklardır. Taban suyu yüksek ve PH'nın 6,5’tan 
aşağı olmaması gerekir. Optimum pH isteği 6,0–8,0’dir. Yoncanın normal ürün verebilmesi 
için toprağın fosfor ve potas kapsamı bakımından iyi olması gerekir (Martın ve ark., 1976; 
Sys ve ark., 1993). 

 
Fiğ yetiştiriciliği (TB21;KT13): 
Yem bitkisi olarak üretimini amaçlayan arazi kullanım türüdür. Fiğ türlerinin Anavatanı; 
Anadolu tüm Akdeniz bölgesi ve Güney Batı Asya ülkeleridir. Türkiye de ve dünyada fiğ 
türleri içinde en çok yetiştirilen ve tanınan tür adi fiğ (Viciasativa’dır). Adi fiğ kışlık ya da 
yazlık olarak ekilebilen tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Adi fiğ serin iklim bölgelerinde 
yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Kışa dayanma gücü -8 oC 
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olup, daha düşük derecelerde donmaktadır. Nemli ve serin iklimlerde iyi gelişme gösterir. 
Kuraklık arttıkça gelişme geriler. 

 
Fiğ su tutma kapasitesi iyi olan orta ve ağır topraklar adi fiğ tarımı için uygundur. Kumlu 
topraklar uygun değildir. Süzek, yeterli kireç ihtiva eden tınlı topraklar fiğ tarımı için en uygun 
topraklardır. Fiğ tarımına en uygun topraklar besin maddelerince zengin, iyi drenajlı, tınlı 
topraklardır. Kumlu topraklarda ancak iyi bir gübreleme ile yetiştirilebilir (Elçi ve ark., 1987; 
Sys ve ark., 1997). 

 
Korunga yetiştiriciliği (TB22): 
Yem bitkisi olarak korunga üretimini amaçlayan çok yıllık bir arazi kullanım türüdür. Birçok 
kültür bitkisinin yetişemediği kıraç ve kuru toprakların değerlendirilmesinde korunga önemli 
bir yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. Su faktörünün  kritik olduğu birçok bölgede 
münavebede vazgeçilmez bir bitkidir. Köklerin derine gitmesi fakir topraklarda dahi 
yetişebilmesi toprakta serbest olmayan fosforu serbest durumu getirmesi nedeniyle iyi bir 
toprak ıslah bitkisidir. Kök sisteminde yaşayan Rhizobium bakterileri sayesinde havanın 
serbest azotunu tespit ederek kendisinden sonra gelen bitkiye çok elverişli bir toprak 
bırakabilir. 

 

Korunga tohumlarının optimum çimlenme ısısı 20–30 oC'dir. Korunga her iklimde yetişebilen 
kurağa ve özellikle soğuğa çok dayanıklı bir baklagil yem bitkisidir. İlk yıl fide döneminde 
soğuğa karşı hassastır. İkinci yıldan  sonra  soğuktan  zarar görmez. Donlara karşı 
dayanıklılığı yaşlandıkça artmaktadır. Kurak bir ortam istemesine karşın sıcaklık istekleri 
yoncadan daha azdır. Korunga ılıman iklim bölgelerinde de iyi gelişebilmektedir. Yıllık yağışı 
300 mm olan bölgelerde başarıyla yetiştirilip biçip alınabilmektedir. Sulu şartlarda yonca 
kadar verimli değildir. 

 
Korunga toprak istekleri bakımından kanaatkârdır. Toprak seçiciliği olmamakla beraber derin 
yapılı, geçirgen, gevşek, kuru ve kireçli, tınlı-kumlu toprakları sever. Yonca tarımına uygun 
olmayan zayıf ve çakıllı topraklarda korunga yetiştirilebilir. Hatta alt katlarında köklerin 
işlemesine imkan verecek çatlakların bulunması koşuluyla, taşlı kayalık arazide de tarımı 
yapılabilmektedir. Bu gibi  kayalık yerlerin değerlendirilmesinde,  kumlu arazide,  kurak ve 
kireçli yerlerde korunga tarımı büyük önem taşımaktadır. Korunganın tuza dayanıklılığı 
zayıftır. Taban suyu yüksek, ağır, killi ve ıslak, kireçsiz, asiditesi yüksek topraklar korunga 
tarımına pek elverişli değildir (Elçi ve ark., 1987). 

 
Sorgum yetiştiriciliği (TB23): 
Yem bitkisi olarak sorgum üretimini amaçlayan tek yıllık arazi kullanım türüdür. Yeşil yem 
elde etmek ve besicilikte kullanılmaktadır. Tropik iklim bitkisi olmasına karşın ılıman 
iklimlerde de yetişir. Yaz sıcaklığı 20 oC ve 1 yıl içerisinde donun etkili olmadığı günler sayısı 
125’i geçen her yerde ekilebilir. Yıllık yağışı 400–600 mm olan yörelerde yetişir. Çimlenme 
toprak sıcaklığı en az 10–12 oC olmalıdır. Her türlü toprakta yetişebilir ancak en iyi verim orta 
derecede iyi drenajlı killi tınlı topraklarda alınır. Tuzlu ve alkali ortamlara dayanıklıdır (Elçi ve 
ark., 1987; Sys ve ark.1997). 

 
 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. Havza Topraklarının Toprak Taksonomisine ve FAO/ISRIC Sistemine Göre 
Sınıflandırılması 
Çalışma alanı toprakları arazide yapılan morfolojik çalışmaların yanı sıra laboratuar analiz 
sonuçları dikkate alınarak 7. Yaklaşım veya Toprak Taksonomisine (Soil Taxonomy, 1999) 
göre 3 ordo, 4 alt ordo, 5 büyük grup ve 11 alt grup FAO/ISRIC (2006) istemine göre ise 12 
toprak grubu içerisine yerleştirilmiştir (Çizelge 8 ve Şekil 11). Ayrıca her iki sınıflamaya ait 
her bir sınıfın alansal ve oransal dağılımları Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Araştırma alanında yer alan toprakların rutubet rejimleri Xeric ve sıcaklık rejimleri ise 
Mesictir. Toprakların toprak taksonomisine göre sınıflandırılması, toprakların pedogenetik 
özellikleri ile üst tanı horizonları  (epipedon) ve bunların altında bulunan yüzey altı tanı 
horizonların varlığı veya yokluğu ile onların özelliklerine göre yapılmıştır. Toprakların oluşum 
süreci sonrası oluşan bazı yüzey üstü ve yüzey altı tanı horizonları saptanmış ve bunlar 
Entisol, Inceptisol ve Vertisol ordolarına yerleştirilmiştir. Havzanın büyük bir kısmında (% 
64.2 ve yaklaşık 74413,0 ha) yüzey altı tanı horizonuna sahip olmayan ve genç topraklar 
olarak nitelendirilen Entisol topraklar dağılım gösterirken, Entisol topraklara göre biraz daha 
olgunlaşma ve pedolojik süreç içerisinde yer alan ve havzanın % 26,7 lik kısmında yayılım 
gösteren Inceptisol ordolarına ait topraklar bulunmaktadır. Ayrıca alanın %9,0’luk (10519,3 
ha) kısmaında yayılım gösteren bünyesinde %40’ dan fazla şişebilen killerce zengin Vertisol 
ordosuda yer almaktadır (Çizelge 9). 

 
Toprak oluşum süreci etkisinde uzun süre kalmamış veya çeşitli nedenlerden dolayı bu 
sürecin ilrlemesine engel olan veya kesintiye uğratan olaylar neticesinde profil gelişimi yavaş 
olan Entisol topraklar çalışma alanı içerisinde Fluvent ve Orthent alt ordolarına ayrılmıştır. 

 
3, 17, 18, 43, 44, 54 ve 57 nolu toprak profilleri ile temsil edilen Yüzbeyli, Akkuzulu ve 
Karatepe serileri çalışma alanı içerisinde yer alan akarsuların getirdiği genellikle kumlu ve 
çakıllı genç alüviyal birikintileri üzerinde oluşmalardır. Profil içerisinde % 0.2’den fazla 
organik madde içermeleri, bölgenin xeric toprak rutubet rejiminde olmasından dolayı 
xerofluvent büyük grubuna ve yüzeyde çatlaklık özellikleri taşıması nedeniyle 17 ve 43 nolu 
topraklar (Akuzulu serisi) Vertic Ustifluvent alt grubuna yerleştirilmiştir. Karatepe serisi (44 
profil) yılın büyük bir bölümü taban suyu etkisinde olmaları sonucu aquic özelliği nedeniyle 
Aquent alt ordosuna, diğer topraklar ise büyük grubunun büyük gruplarının tüm özelliklerini 
içermeleri nedeniyle Typic Xerofluvent olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca FAO/WRB sistemine 
göre ise Vertic Fulivisol, Gleyic Fulivisol ve Haplic Fulivisol olarak sınıflandırılmıştır. Bu 
topraklar çalışma alanı içerisinde yaklaşık olarak 10401,4 ha alanda dağılım göstermektedir 
(Şekil 11). 

 

Çalışma alanı içerisinde yer alan diğer Entisol topraklar ise Orthenlerdir. 9, 19, 20, 21, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 53 ve 55 nolu profillerle temsil edilen Elmalıpınar, 
Yeniçöte, Yalımköy ve Dağdemir toprak serileri özellikle yerçekimi kuvvetinin etkisinin yanı 
sıra dik eğimlere (%30’ dan fazla) sahip olmaları ve yeterince yer yer bitki örtüsünce kaplı 
olmayan yerlerinde yağmurun ve eriyen kar sularının yamaçlardan aşağı toprak erozyonuna 
maruz kalmaları nedeniyle yeterince pedogenetik sürece sahip olamayan sığ derinliğe sahip 
topraklardır. Bu toprakların yüzeyde genellikle bir ochric epipedon ve yüzey altında 50 cm 
derinlik içerisinde bir lithic kontak dışında her hangi bir tanı horizonu bulunmamaktadır. 
Topraklar yamaç arazi özelikleri üzerinde yer almaları nedeniyle orthent alt ordosuna nem 
rejiminden dolayı Xerorthent ve lithiclik özelliklerinden olayı Lithic Ustorthent alt ordosunda 
sınıflandırılmışlardır. 5, 7, 8, 42, 45, 52, ve 56 nolu ve Hancılı seri ile temsil edilen topraklar 
50 cm derilik içerisinde lithic kontak olmaması ve büyük grubun tüm özelliklerini içermeleri 
nedeniyle Typic Ustorthent sınıfında değerlendirilmişlerdir. Bu sınıf topraklar alanda yaklaşık 
olarak 22405,1 ha’lık kısmı kaplamaktadırlar. FAO/WRB sistemde ise 9, 19, 26, 37, 38 ve 55 
nolu profiller Calcaric Regosol, diğerleri ise Haplic Regosol olarak sınıflandırılmıştır. 

 
1, 2, 10, 11, 14, 22, 25, 28, 29, 34, 40, 51 ve 50 nolu profiller ile temsil edilen Beykavağı, 
Altıntaş, Mahmutlar, ve Kargın serileri içerdikleri tanı horizonu ile (Cambic), Entisollerden 
daha ileri bir toprak oluşumu göstermeleri nedeniyle Inceptisol ordosuna ve toprak nem 
rejiminin xeric olması sonucu seriler Xerept alt ordosuna ve Haploxerept büyük grup içerisine 
yerleştirilmişlerdir. 51 nolu profil (Altıntaş serisi) 50 cm derinlik içerisinde lithic bir kontak 
içermesi nedeniyle Lithic Haploxerept olarak sınıflandırılmıştır. Beykavağı serisi (1, 2, 10, 25 
ve 28 nolu topraklarda) vertiklik özelikler içermeleri nedeniyle Vertic Haploxerept, diğerleri 
ise  büyük  grubun  tüm  özelliklerini  taşımalarından  dolayı  Typic  Haploxerept  alt  grubuna 
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yerleştirilmişlerdir. FAO/WRB sistemde ise 1, 2, 10 ve 28 aluviyal ana materyal üzerinde yer 
almaları ve fluventik özellik içermeleri nedeniyle Fluventic Cambisoller, 25 nolu topraklar 
Vertic Cambisol, 51 nolu profil Eutric Cambisol ve diğerleri is Haplic Cambisol  olarak 
sınıflandırılmıştır. 

 
12, 39, 15, 23 ve 47 nolu profiller (Çandır Tavşancık serileri) içerdikleri tanı horizonları olan 
cambic horizon yanı sıra 100 cm derinlik içerisinde bir calcic horizonun olması nedeniyle 
Calcixerept alt ordosuna 15, 23 ve 47 nolu topraklar vertik özellikler içermeleri nedeniyle 
Vertic Calcixerept alt grubuna ve Çandır serisi (12 ve 39 nolu profiller) ise büyük grubun tüm 
özelliklerini içermeleri nedeniyle Typic Calcixerept sınıfına yerleştirilmişlerdir. FAO/WRB 
sistemde ise bu topraklar Vertic Calcisol ve Haplic Calcisol olarak sınıflandırılmıştır. 

 
Demirtaş (aluviyal ana materyal üzerinde yer alan 4 ve 6 nolu profiller) ve Gölköy serilerine 
(Volkanik ve çamurtaşı ana materyaller üzerinde yer aln 16, 24 ve 41 nolu profillere) ait 
topraklarda profil boyunca şişme büzülme özelliğine sahip killerin olması ve profil içerisinde 
yaklaşık yeknesak dağılımı, yaz mevsimlerinde yüzeyden derinlere doğru geniş çatlakların (5 
cm den fazla) olması, ayrıca profil içerisinde basınç kutanları olan kayma yüzeylerinin 
bulunması nedeniyle Vertisol ordosuna, bölgenin toprak nem rejimi özelliğinden dolayı Xerert 
alt ordosuna ve Haploxerert büyük grubuna, ayrıca büyük grubunun tüm özelliklerini 
içermeleri nedeniyle Typic Haploxerert alt ordosuna dahil edilmiştirler. FAO/WRB sistemde 
ise topraklar Haplic Vertisol olarak sınıflandırılmıştır. 

 
Çizelge 8. Çalışma alanına ait toprakların Toprak Taksonomisine ve FAO/WRB sınıflaması 

 

Profil 
no 

Sembol- 
ST. 

Toprak Sınıflaması (Soil Taxonomy, 1999) FAO/WRB 
(2006) 

Sembol- 
FAO. Ordo Alt Ordo Büyük Grup Alt Grup 

3, 18, 46, 
54, 57 

Txfe  
 
 

Entisol 

 
 

Fluvent 

 
 

Xerofluvent 

Typic 
Xerofluvent 

Haplic 
Fulivisol 

Hfv 

17, 43 Vxfe Vertic 
Xerofluvent 

Vertic 
Fulivisol 

Vfv 

44 Axfe Aquic 
Xerofluvent 

Gleyic 
Fulivisol 

Gfv 

5,7,8,42 
,45,52,56 

Txoe  
 
 

Orthent 

 
 
 

Xerorthent 

Typic 
Xerorthent 

 

Haplic 
Regosol 

 

Hrg 

20,21,27, 
30,31,32, 
33,35,36, 
48,49,53 

 

Lxoe 
 

Lithic 
Xerorthent 

9,19,26,3 
7,38,55 

Calcaric 
Regosol 

Crg 

25 Vhxi  
 
 
 

Inceptisol 

 
 
 
 

Xerept 

 
 

Haploxerept 

Vertic 
Haploxerept 

Vertic 
Cambisol 

Vcm 

1, 2, 10 , 
28 

Fluventic 
Cambisol 

Fcm 

51 Lhxi Lithic 
Haploxerept 

Eutric 
Cambisol 

Ecm 

11,14,22, 
29,34,40, 

50 

Thxi Typic 
Haploxerept 

Haplic 
Cambisol 

Hcm 

12,39 Tcxi  

Calcixerept 
Typic 

Calcixerept 
Haplic 

Calcisol 
Hcc 

15,23,47 Vcxi Vertic 
Calcixerept 

Vertic 
Calcisol 

Vcc 

4,6,16, 
24,41 

Thxv Vertisol Xerert Haploxeret Typic 
Haploxeret 

Haplic 
Vertisol 

Hvr 
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Çizelge 9. Toprak sınıflarının alansal ve oransal dağılımları 

Toprak Taksonomisi 
(1999) 

Alan 
(ha) 

Oran 
(%) 

Typic Xerofluvent 4451,9 3,8 

Vertic Xerofluvent 5877,3 5,1 

Aquic Xerofluvent 72,2 0,1 

Typic Xerorthent 22405,1 19,3 

Lithic Xerorthent 41606,5 35,9 

ENTISOL 74413,0 64,2 

Vertic Haploxerept 4361,4 3,8 

Lithic Haploxerept 3444,7 3,0 

Typic Haploxerept 10816,1 9,3 

Typic Calcixerept 7997 6,9 

Vertic Calcixerept 4310,9 3,7 

INCEPTISOL 30930,1 26,7 

Typic Haploxeret 10519,3 9,0 

VERTISOL 10519,3 9,0 

Çıplak Kayalık 146,4 0,1 

Toplam 116009,0 100 



46  

 

 
 

Şekil 11.Toparak sınıflaması (Soil Taxonomy, 1999) göre büyük toprak grubu haritası 
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4.2. Havzaya Ait Temel Toprak Haritası ve Veri Tabanı 
 

Toprak oluşu çok yavaş seyrettiğinden, gözlenmesi, ancak yüzeyde bir veya birkaç olayla 
sınırlı kalmaktadır. Fakat toprak yapan faktörlerin farklılıkları ile incelemek ve bunlar arasında 
ilişkiler kurmak mümkündür. Başka bir değişle toprak yaşı, sahip olduğu fiziksel, kimyasal ve 
mineralojik özelliklerdeki değişimlerin belirlenmesi ile tahmin edilebilir. 

 
Topraklar değişik toprak yapan faktörlerin farklı katkı oranlarının etkisi sonucu oluşan 
kompleks bir sistemdir. Toprak yapan bu kuvvetler kesin değerler içermezler ve sayısal 
olarak ifade edilemezler. Bu nedenle toprak oluş faktörlerinin doğru olarak tahmin edilmeleri 
oldukça güçtür. Ayrıca bu faktörler kendi aralarında da etkileşim içindedir. Bu  nedenle 
sadece bazı faktörlerin değişmediği ancak değişen faktörün toprak özelliklerine yansımasını 
belirlemek suretiyle toprak oluş faktörlerinin etkilerini yorumlamak mümkündür. Toprak 
yaşında veya ana materyaldeki farklılıklar, diğer  toprak yapan faktörlerin benzer  olduğu 
durumlarda toprak oluşum derecelerindeki nispi değişimin gösterilmesinde oldukça yaygındır. 
Diğer toprak oluşum faktörlerinin benzer olduğu durumlarda çeşitli yaşlardaki materyaller 
üzerinde gelişen toprakların özelliklerinin ortaya konması, toprak oluşumunun yorumlanması 
açısından son derece yararlı olmaktadır. Kimyasal ayrışmanın ve buna bağlı olarak kil 
oluşumlarının belirlenmesi; çevresel konuların daha başarılı analizine, elementlerin 
döngüsünün, besin elementlerinin kayıplarının ve tutulmalarının daha iyi anlaşılmasına imkan 
verir. Aynı zamanda günümüzde pedoloji konusunda yapılan çalışmalarda, araştırma konusu 
üzerinde çalışılan sahanın jeomorfolojik geçmişi ile ilişkilendirmek de önemli bir konu haline 
gelmiştir. 

 
Yaklaşık olarak 116009 ha olan çalışma alanı mevcut bitki deseni ve arazi kullanımı ile 
topografik haritalardan üretilen Sayısal Arazi Modeli (SAM) kullanılarak alanda yayılım 
gösteren farklı fizyografik üniteler, eğim, rölyef, bakı ve arazi şekilleri çıkartılmıştır. Arazi şekli 
ve arazi örtüsü, jeolojik verileri ile birleştirilerek farklı ana materyal ve farklı fizyografya 
üzerinde oluşmuş toprakların belirlenmesine yönelik 56 adet profil açılmıştır. Açılan bu 
profillerin arazi ve laboratuar çalışmaları sonucu elde edilen verilere göre toprak sınıflama 
sisteminin en alt kategorik seviyesi olan Seri seviyesinde 16 adet tanımlanmış, 1518 adet 
haritalama birimi ise bu serilere ait üst toprak tekstürü, eğim, derinlik, drenaj, erozyon, taşlılık 
ve kayalılıktan oluşan faz grupları oluşturularak alana ait temel toprak haritası ve veritabanı 
oluşturulmuştur (Şekil 11 ve Şekil 12) 

 
FAZLAR 

 

Eğim %  Derinlik cm  Erozyon 

A 0-2 d1 0-20 1 Hafif veya yok 

B 2-6 d2 20-50 2 Orta 

C 6-12 d3 50-90 3 Şiddetli 

D 12-20 d4 90+ 4 Çok şiddetli 

E 20-30 Drenaj   
F 30+ a Aşırı   

  i İyi   
  o Orta   
  y Yetersiz   
   

Üst toprak Tekstürü Kayalılık % Taşlılık % 

1 SiC R0 0-5 t1 2-10 

2 C R1 5-10 t2 10-50 

3 SCL R2 10-30 t3 50-90 

4 LS R3 30-50   
5 CL R4 50-90   
6 L     
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7 S       
8 SL       
9 SC       

 
 

 HARİ T AL AM A SEMBOL  
 
 
 

 
 

 

P1-5. A d3 
 

 

 
Şekil 12. Çalışma alanına ait temel toprak haritası 

 
 
 

4.3. ENTISOL Ordosunda Yer Alan Toprak Serileri 
4.3.1. Xerofluvent Büyük Gruba Giren Toprak Serileri 
4.3.1.1. Yüzbeyli Toprak Serisi 
Kalecik ilçesinin çoğunlukla kuzey kesinlerinde dağılım gösteren bu topraklar çalışma alanı 
içerisinde 4451,9 ha alan ile toplam alanın %3.8’lik kısmını kaplamaktadır (Çizelge 10). Bu 
topraklar akarsuların getirdiği çakıllı aluviyal depozitler üzerinde yer almakta olup, düz düze 
yakın eğimli ve genellikle derin topraklardır. Kuru tarım olarak kullanılan topraklarda tuzluluk 
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ve erozyon problemi bulunmamamktadır. Bu seriye ait yüzey toprakları kumlu kil tın ile kumlu 
tın arasında değişim gösterirken derinler doğu kum miktarındaki artışa bağlı olarak genellikle 
kumlu tın ve kum bünyeli olmaktadır. Bu durum özellikle su tuma kapasitelerini az olması 
yönünde etkilemekte ve geçirgenliklerifazla olmaktadır. Topraklar yüzeyde ve derinde hafif 
alkalin reaksiyonlu olup yüzeyde 7,58 ile 7,90 arasında derinlerde ise 7,56 ile 8,04 arasında 
değişmektedir. Toprakların organik madde içerikleri yüzeyde az miktarda olup %0.63 ile 
%1,29 arasında değişmektedir. Bu oran derinlere doğru dahada azalarak %0.27’lere 
inmektedir. Yüzey toprakları kireçli olup, kireç %5,34 ile %13,36 arasında değişmektedir. 
Derinlerde ise bu oran yıkanma ve birikmeye bağlı olarak çok değişkenlik göstermekte ve 
%6,89 ile %17,76 arasında değişmektedir. 

 

4.3.1.2. Akkuzulu Serisi 
Bu seri toprakları özellikle çalışma alanı kuzey doğu ve güny doğu kesimlerinde yer alan ve 
Yüzebeyli toprak serisinde olduğu gibi akarsuların getirmiş olduğu sediment depozitler 
üzerinde oluşmuş, düz düze yakın eğimli, derin topraktırlar. Toprakların kapladığı  alan 
5877,3 ha olup, toplam alanın %5,1’ni oluşturmaktadır. Bu topraklar Yüzbeyli serilerinde 
özellikle yüzey topraklarının kil oranlarındaki fazlalık ve yüzeylerde meydana gelen çatlak 
özelliklerden dolayı gösterdikleri vertiklikten dolayı farklı alt grup olan Vertic Xerofluvent 
olarak sınıflandırılmıştır. Toprakların bünyesi yüzey topraklarında orta bünyeli olup bünye killi 
tın. Kil yüzeyde % 37 ile % 39 arasında değişmektedir. Derinlere doğru (Yaklaşık 40 cmde 
sonra) kil oranları azalarak bünye tın ve kumlu tına dönüşmektedir. Topraklar yüzeyde ve 
derinde hafif alkalin reaksiyonlu olup yüzeyde 7,98 ile 8,05 arasında derinlerde ise 7,94 ile 
7.86 arasında değişmektedir. Toprakların organik madde içerikleri yüzeyde az ile orta 
arasında değişmekte olup %1,42 ile 2,05 arasında değimektedir. Derinlere doğru bu oran 
dahada azalarak % 0,33 olmaktadır. Yüzey toprakları kireçli olup, kireç % 5,82 ile % 13,31 
arasında değişmektedir. Toprakların doğal drenajları iyi olup, tuzluluk ve alkalilik sorunları 
bulunmamaktadır. 

 
4.3.1.3. Karatepe Serisi 

Çalışma alanının küzeyinde yer alan ve alan içerinde 72,2 ha alan ile en az dağılım gösteren 
seridir. Bu seride Yüzeybeyli ve Akkuzulu toprak serilerinde olduğu gibi gibi akarsuların 
getirmiş olduğu sediment depozitler üzerinde oluşmuş, düz düze yakın eğimli, derin 
topraktırlar. Fakat, yılın büyü bir bölümünde taban suyu ile doğun olması ve profil içerisinde 
yer alan gleyleşme olayları diğer topraklardan farklı olmasına neden olmaktadır. Topraklar 
yüzeyde kumlu tın iken derinlerde kil miktarı artarak killi tın olmaktadır. Bu değişim yüzeyde 
%18 kil içeriken derinde bu oran % 37 kil’e çıkmaktadır. Topraklar hafif alkalin olup, tuzluluk 
ve alkalilik problemi yoktur. Toprakların üretimde olumsuz yönde etkili olan durumu yüksek 
taban suyunun olmasıdır. Bu durumun giserilmesi amacıyla bu saha içerisinde drenaj 
sistemine ihtiyaç duyulmasıdır. 

 
4.3.2. Xerorthent Büyük Gruba Giren Toprak Serileri 
4.3.2.1. Hancılı Serisi 
Çalışma alanının genellikle kuzey batı ve batı kesimderinde dağılım gösteren Hancılı seri 
toprakları, toplam alan içerisinde 22405,1 ha (%19,3) ile en fazla dağılım alanına sahip 
seridir. Bu seri toprakları genellikle çaklı taşı, kum taşı, çamur ve kireç taşından oluşan 
formasyon üzerinde oluşmuşlardır. Orta eğimli yerlerde toprak derinlikleri 40-63 cm arasında 
değişiklik gösterirken, eğimin yüksek ve yüzey örtüsünün zayıflığı hatta kimi yerlerde işlemeli 
tarım nedeniyle yüzey erozyonun fazla olması toprakların derinliklerini doğrudan etkilemekte 
ve çok sığ ile sığ olan 6 cm ile 30 cm arasında değişmektedir. Bu nedenle bu toprakların en 
önemli problemleri erozyon ve yetersiz toprak derinliğidir. Bu seri toprakları içerisinde her 
hangi bir geçirimsiz sert kat veya lithic kontak yer almamaktadır. Çalışma alanının batısında 
ve yer yer güney doğusunda yer alan ve genellikle %6-12 arasında değişen orta eğimli 
alanların üzerindeki toprakların (5, 8 ve 52 nolu Profillerin dağılım gösterdiği alanlarda) yüzey 
katlarında bünye kil ve kil tın iken eğimin yüksek yamaç araziler üzerinde yer alan 
topraklarda ise bünye tınlı kumdur. Bu seriye ait topraklar hafif alkalin reaksiyonlu olup 
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yüzeyde 7,60 ile 8,09 ve yüzey alında ise 7,80 ile 8,07 arasında değişmektedir. Toprakların 
özellikle yamaç arazilerde yüzey topraklarında oganik madde düzeyleri oldukça düşük olup 
bu oran %0.87 civarındadır. Yalnızca Profil 42’ nin dağılım gösterdiği alanlarda bu değer bir 
miktar yüksek olup yaklaşık %1,7’dir. Toprakların kireç düzeyi (Profil 52 hariç) yüzeyde %1,1 
ile 12,91 arasında değişmektedir. Kireç taşı üzerinde yer alan Profil 52 ise kireç içeriği % 
32,12 düzeyindedir. 

 
4.3.2.2. Elmalıpınar Serisi 
Çalışmanın kuzeydoğusunda dağılım gösteren bu seri toprakları, yamaç araziler üzerinde yer 
alan bitki örtüsünce çok zayıf, sığı derinliği sahip topraklardır. Bu seri toprakları çalışma alanı 
içerisinde % 2,7 ile 3103.1 ha alanda dağılım göstermektedir. Evaporit  ana materyaller 
üzerinde olumuş olan toprakları 50 cm içerisinde lithic bir kat içermektedirler. Yayılım 
göterdikleri alan içerisinde topraklar çoğunlukla dik ve çok dik araziler üzerinde çok zayıf bitki 
örtüsünce kaplı olmaları nedeniyle şiddetli erzyona uğramaları sonucu yer yer toprak 
derinlikleri çok sığlaşmakta hatta ana materyal yer yer yüzeye çıkmış durumda 
bulunmaktadır. Topraklar hafif alkalin reaksiyonlu olup 7,81 ile 7,84 arasında değişmektedir. 
Bünye profil yüzeyinde ve içerisinde değişmeyip killi tındır. 

 
4.3.2.3. Yeniçöte Serisi 
Elmalıpınar serisinde olduğu gibi genellikle eğimi fazla, yamaç araziler üzerinde dağılım 
gösteren Yeniçöte serisi toprakları, sığ ve çok sığ derinliğe sahip, lithic kontak içermelerine 
karşın bu topraklar kumtaşı, çamur taşı ve çakıl taşı karışımlı ana material üzerinde 
oluşmuşturlar. Topraklar çalışma alanı içerisinde Hancılı toprak serisinde sonra 16597,2 ha 
ile en geniş alanı kaplamaktadırlar. Topraklarda profil gelişimleri çok zayıf olmaları nedeniyle 
sadece yüzey (A horizon) katlara sahip olup derinlikleri 48 ve 49 nolu profiller haricinde (0-29 
cm) tümü çok sığı derinlik olan 20 cm’in altındadır. Buda toprakların özellikle su tutma 
kapasitelerinin düşmesine ve fazla suyun yüzey akışıyla ortamdan uzaklaşması esnasında 
ince materyallerin (kil, organic madde vb.) taşınmasına neden olmaktadır. Yamç eğimli 
alanlarda bünye genellikle kum oranı yüksek olan kumlu tın, tınlı bünye özeelikleri 
gösterirken, Profil 48 ve 19’un yer aldığı alanlarda eğimin orta düzeyde olması topraklarda 
bünyede killi tın veya kumlu killi tın olmasına etkili olabilmektedir. Eğimin bu durum organic 
madde üzerine etkili olduğu görülmektedir. Profil 48 ve 19’un yer aldığı alanlarda organic 
madde %1,85 ile % 2,4 arasında değişim gösterirken eğimin çok fazla olduğu dik arazilerde 
bu oran yüzey topraklarında % 0,65’e kadar düşmektedir. Bu topraklar genç olmaları 
nedeniyle halen ana materyallerinin etkisi altındadırlar. Bu nedenle kireç içerikleri özellikle 
ana materyallerinin ayrışma derecelerine de bağlı olarak % 5,73 ile % 32,15  arasında 
değişim gösterebilmektedirler. Toprakların tuzluluk ve alkalilik sorunu olmamasına karşın 
toprak derinliği, erozyon, taşlılık ve yer yer kayalılık problemleri bulunmaktadır 

 
4.3.2.4. Yalımköy Serisi 
Yalımköy toprak seriside Elmalıpınar ve Yaniçöte serileri gibi yamaç araziler üzerinde 
oluşmuş genç topraklardır. Bu toprakların ana materyalleri ise basalt, andezit  ve 
volkanitlerdir. Toplam çalışma alanı içerisinde genellikle güney doğu kesimlerde yayılım 
göstermekte olup, bu topraklar 11501,3 ha alanda dağılımları ile çalışma alanı içerisinde 
üçüncü büyük toprak serisini oluşturmaktadır (Çizelge 7). Yüze topraklarının derinlikleri 9 cm 
ile 23 cm arasında değişmekte olup bu derinliğin altında lithik kontak içermektedirler. Yüzey 
topraklarının bünyeleri kumlu kil tın ile kumlu tın arasında değişmekte olup kil % 7,5 ile 
% 27,7 arasındadır.  Toprakların büyük bir çoğunluğu organik maddece oldukça fakir olup 
%1 düzeyin altındadır. Topraklar hafif alkalin eaksiyonlu olup 7,71 ile 8,09 arasında 
değişmektedir. Kireç bu topraklarda da oldukça değişkenlik göstermekte ve % 1,16 ile % 
39,5 arasında değişmektedir. Bu toprakların da en önemli sorunları, dik eğimli, şiddetli 
erozyon, sığ toprak, düşük su tutma kapasitesi, taşlılık ve kayalılıktır. 
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4.3.2.5. Dağdemir Serisi 
Karışık çökeller üzerinde oluşmuş olan Dağdemir serisi topraklar, çalışma alnının orta doğu 
ve güney kesimlerinde 10404,9 ha alan içerisinde dağılım göstermektedirler. Bu topraklarda 
Elmalıpınar, Yeniçöte ve Yalıkköy serileri gib yamaç araziler üzerinde yer alan genç 
topraklardır. Toprakların yüzey ochic tanı horizonları dışında her hangi bir tanı horizonuna 
sahip değildirler. Yüzey toprakları 30 cm kalınlığın altında olup, kimi yerlerede (Profli 21) 10 
cm kalınlığna kadar azalabilmektedir. Toprak derinliğinin azaldığı bu alanlarda kil miktarı ve 
organik madde miktarı oldukça azalmakta ve kil %2,6 dolaylarıda ve organik madde miktarı 
ise %0,59 dolaylarındadır. Toprakların diğer alanlarında ise kil miktarı %20-40 arasında 
değişmekte ve bünye kil tın ile kumlu kil tın aradındadır. Topraklar hafif alkalin reaksiyonlu 
olup 7,62 ile 7,97 arasında değişmektedir. Kireç bu topraklarda çok fazla değişkenlik 
göstermeyip %2 ile %8 arasında değişmektedir. Bu toprakların da en önemli sorunları, dik 
eğimli, şiddetli erozyon, sığ toprak, düşük su tutma kapasitesi, taşlılık ve kayalılıktır. 

 
4.3.3. NCEPTISOL Ordosunda Yer Alan Toprak Serileri 
4.3.3.1. Haploxerept Büyük Gruba Giren Toprak Serileri 
4.3.3.1. Beykavağı Serisi 
Çoğunlukla çalışma alanının kuzeyinde yayılım dösteren Beykavağı serisi Entisol toprak 
serilerine göre profil gelişimi daha ileri düzeyde olup, aluviyal depoziler üzerinde 
oluşmuşturlar. Topraklar genellikle düz düze yakın eğimli ve derindirler. %3,8 ile çalışma 
alanının 4361,4 ha lık kısmında dağılım göstemektedir. Genellikle tarımsal faaliyetlerin en 
yoğun yapıldığı alanlardır. Toprakların yüzey kattaki bünyeleri genellikle kil tın, kil ve siltli kil 
iken derinler doğru özellikle Bw horizonlarda kil miktarı % 58’lere ulaşabilmektedir. Fakat ana 
materyalde bu oranda ani düşüşler olup bünye kımlu tın ve tın olmaktadır. Topraklar gere 
yüzeyde gerekse de profil içerisinde hafif alkalin reaksiyonludur. Kireç yüzey topraklarda 
yaklaşık olarak %3 ile %13 arasında değişim gösterirken derinlerde ise özellikle kalsifikasyon 
sonucu yaklaşık %5 ile %18 arasında değişmektedir. Yüzey topraklarının organik madde 
içerikleri %0,74 ile %1,67 arasında olup derinlik artışına bağlı olarak bu oran %0,24’lere 
kadar azalmaktadır. Toprakların tuzluluk, alkalilik, taşlılık ve kayalılık sorunu 
bulunmamamktadır. Yalnızca profil içesinde yoğun kil içeren Profil 2’ de olduğuğu gibi 
gerçirgenlik biraz düşüktür. Ayrıca bu topraklarda yoğun tarımsal faaliyetler yapılması 
nedeniyle sürüm katın altında taban taşı oluşumları söz konusu olup bu katmanın zamanla 
kırılması gerekmektedir. 

 
4.3.3.1.2. Altıntaşı Serisi 
Karışık çökeller üzerinde oluşan Altıntaş serisi topraklar eğimli arazilerde yer almasına karşın 
profil içerisinde bir cambic oluşumuna sahip fakat 50 cm derinlik içerisinde ana kaya yer 
alması nedeniyle sığ topraklardır. Çalışma alanının orta kuzey batısında dağılım gösteren bu 
seri toprakları toplam alan içerisinde 3444,7 ha’dır. Toprakların bünyesi kil tın olup drenajları 
ve geçirgenlikleri iyidir. Alan içerisinde yer yer taşlılık ve kayalılık durumları sözkonusudur. 
Topraklar yüzeyde ve derinde hafif alkalin reaksiyonlu olup yüzeyde 7,83, derinlerde ise 8,04 
arasında değişmektedir. Toprakların organik madde içerikleri yüzeyde az olup %1,19. 
Derinlere doğru bu oran daha da azalarak %0,49 olmaktadır. Yüzey toprakları kireçli olup, 
kireç yüzeyde %13,20 iken, derinlere doğru bu oran %9,32 dir. Toprakların en önemli 
sorunları sığ oluşları ve yer yer erozyon problemleri olmasıdır. 

 
 

4.3.3.1.3. Mahmutlar Serisi 
Çakıl taşı, çamutaşı, kireç taşı formasyonundan oluşan ana material üzerinde yer alan bu 
seri toprakları, çoğunlukla çalışma alanının kuzey doğusunda yer yer de güney doğusunda 
dağılım göstermektedir. Bu seri toprakları çalışma alanı içerisinde %8,1 ile 9389,8 ha alanda 
dağılıma sahiptir. Topraklar derin ile orta derin arasında değişmekte ve bünye genelde killi, 
killi tın ve kumlu tın’dır. Profil 50 hariç (kil oranı yaklaşık % 27) genelde toprakların kil oranları 
% 35’in üzerindedir. Topraklar derin ile orta derin arasında değişmektedir. Gerek derinde 
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gerekse de yüzeyde topraklar hafif alkalin reaksiyonlu ve 7,45 ile 8,16 arasında 
değişmektedir. Topraklar kireçli olup yüzey topraklarında %9,39 ile 10,38 arasındadır. 

 
4.3.3.1.4. Kargın Serisi 
Düz düze yakın eğimli etek arazilerde dağılım gösteren Kargın serisi topraklar, koluviyal ve 
aluviyal mateyallerin karışımından oluşan ana material üzerinde oluşmuşlardır. Toplam 
alanine %1,2 kısmı olan 1426,3 ha alanda dağılıma sahip olan Kargın serisi topraklar derin, 
geçirgenliği iyi olan topraklardır. Bu topraklar üzerinde yoğun kuru tarım yapılmaktadır. Tarla 
trafiğindeki yoğunluk ve sürüm katının her yıl aynı derinlikte işlenmesi taban taşı oluşumuna 
neden olmuştur. Bünye tüm profiled kil tın olmasına karşın sürüm katının hemen altında 

hacim ağırlığı 1,37 gr/cm3 olmaktadır. Profilde bünye değişkenlik fazla göstermeyip kil %28,8 
ile %35,5 arasında değişmektedir. Kireç yüzey toıpraklarında %7,38 iken derinlerde %14,46 
olmakta, organik madde ise yüzeyde çok az oranda (%0,92) bulunurken bu oran derinlerde 
daha da azalmaktadır. 

 
4.3.3.2 Calcixerept Büyük Gruba Giren Toprak Serileri 
4.3.3.2.1. Çandır Serisi 
Çamur taşı, kil taşı ve kireç taşı karışımından oluşan formasyon üzerinde gelişen Çandır 
serisi tyoprakları derin ve orta derin topraklardır. Topraklar 7997,0 ha alan ile  Kalecik 
ilçesinin kuzeyinde dağılım göstermektedirler. Topraklar özellikle 50 cm de sonra 
kalsifikasyon olayı sonucu cambik horizon altında yoğun kireç birikim katı olan calcic horizon 
sahiptirler. Toprakların yüzeyi kil tın ile kumlu kil tın bünyeli iken derinlerde kil miktarındaki 
artış ile kill bünye olmaktadır. Topraklarını su tutma kapasiteleri ve geçirgenlikleri iyidir. Tüm 
topraklar hafif alkalin reaksiyonludur. Yüzey topraklarında organic madde %0,92 ile %1,16 
arasınd adeğişmektedir. Kireç yüzeyde 3,40 ile 7,93 arasında değişirken 50 cam den sonra 
kireç birikmesi ile bu oran % 21 ler çıkmaktadır. Toprakların tuzluluk ve alkalilik sorunu 
bulumamamktadır. 

 
4.3.3.2.2. Tavşancık Serisi 
Çalışma alanının kuzey batısı ve Kalecik ilçesinin kuzeyinde dağılım gösteren Tavşancık 
serisi toprakları melanj (karışık çökeller) üzerinde oluşmuşlardır. Toprakların dağılım 
gösterdiği alan toplam alan içerisinde %3,7’si ile 4310,9 ha dır. Bu topraklar genetik horizon 
dizilimleri Çandır serisi ile benzerlik göstertermelerine karşın yüzey katları %40 ve daha fazla 
kil içermeleri ve yüzey topraklarının veriklik özellikler içermesi nedeniyle farklılk 
göstermektedirler. Topraklar diğerlerinde olduğu gibi hafif alkali reaksiyonludur. Kireç miktarı 
yüzey horizonlarında %2,05 ile %18,2 arasında değirken bu oran genetik horizonlarda 
özellike kireç birikim katında %35 lere çıkmaktadır. Yüzey topraklarının organik madde 
miktarları %0,69 ile %1,23 arasında değişmektedir. Toprakların tuzluluk ve alkalilik sorunu 
bulunmamktadır. 

 
4.3.4. VERTISOL Ordosunda Yer Alan Toprak Serileri 
4.3.4.1. Haploxerert Büyük Gruba Giren Toprak Serileri 
4.3.4.1.1. Demirtaş Serisi 
Taşınmış kilce zengin aluviyal depoziler üzerinde oluşmuş olan bu seri toprakları, düz düze 
yakın eğimli derin topraklardır. Toprakların dağılım gösterdiği alan toplam alan içerisinde çok 
az dağılıma sahip olup %0,6 ile 734,3 ha dır. Toprakların kil içerikleri oldukça yüksek olup 
yüzey topraklarında bu oran %43,1 dolaylarında iken profil içerisinde %56.6’lara 
yükselmektedir. Toprakların yüksek miktarda şişebilen killerce zengin olması özellikle derinlik 
içerisinde Vertisol toprakların tipik özellikleri olan kayma yüzeylerin oluşmasına neden 
olmaktadırlar. Toprakların en önemli sorunları fazla oranda kil (% 57 civarında) içermeleri 
nedeniyle geçirgenlikleri üşük olmasıdır. Bu da drenaj problemleri yaratabilmektedir. 

 
4.3.4.1.2. Gölköy Serisi 
Demirtaş serisi gibi vertisol bir toprak olan Gölköy serisi topraklar genellikle volkanitler 
üzerinde oluşmuş ve çalışma alının orta ve güney kesimlerinde dağılım göstermektedirler. 
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Toprakların dağılım gösterdiği alan toplam alan içerisinde %8,4 ile 9785,0 ha dır. Topraklar 
düz düze yakın ve hafif eğimli olup derin topraklardır. Bu topraklar ağır kill bünyeli olup, 
yüzeyde kil oranları %63’lere profiled ise %59,9’lara çıkabilmektedir. Bu nedenle toprakların 
en önemli sorunları zayıf geçrgenli olup drenaj sorunları bulunmaktadır. Diğer bir sorun ise 
sürüm katlarının altında taban taşı oluşmunun mevcutiyetidir. Kireç yüzey topraklarda 
yaklaşık olarak % 2 ile % 5 arasında değişim gösterirken derinlerde ise özellikle kalsifikasyon 
sonucu yaklaşık % 8 ile %15 arasında değişmektedir. Yüzey topraklarının organik madde 
içerikleri %1,07 ile %2,45 arasında olup derinlik artışına bağlı olarak bu oran %0,24’lere 
kadar azalmaktadır. Toprakların tuzluluk, alkalilik, taşlılık ve kayalılık sorunu 
bulunmamamktadır. 

 

Çizelge 10. Toprak serilerinin alan içerisindeki alansal ve oransal dağılımları 

 
Seri Adı 

 
Sembol 

Alan 

ha % 

Yüzbey Yz 4451,9 3,8 

Akkuzulu Ak 5877,3 5,1 

Karatepe Ka 72,2 0,1 

Hancılı Hc 22405,1 19,3 

Elmalıpınar Em 3103,1 2,7 

Yeniçöte Ye 16597,2 14,3 

Yalımköy Ya 11501,3 9,9 

Dağdemir Dd 10404,9 9,0 

Beykavağı By 4361,4 3,8 

Altıntaş At 3444,7 3,0 

Mahmutlar Mh 9389,8 8,1 

Kargın Kr 1426,3 1,2 

Çandır Ca 7997,0 6,9 

Tavşancık Tv 4310,9 3,7 

Demirtaş De 734,3 0,6 

Gölköy Gk 9785,0 8,4 

Çıplak Kayalık CK 146,4 0,1 

Toplam  116009,0 100,0 
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Şekil 13. Çalışma alanı içerisinde yer alan toprak serileri 
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5. TOPRAKLARIN MORFOLOJIK TANIMLAMALARI, FIZIKSEL VE KIMYASAL ANALIZ 
SONUÇLARI 

 
 PROFİL NO: 01 
Koordinatı : 529158 Doğu, 4464868 Kuzey, 774 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz- düze yakın 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 
 

0-13 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2), nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10 YR 4/2), siltli kil, orta 
küçük, granüler strüktür, kuru iken 
hafif sert, nemli iken sıkı, yaş iken çok 
yapışkan ve çok plastik, az kireçli, 
taşsız, ince yaygın saçak  kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 

 
13-43 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2), nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10 YR 4/2), siltli kil , orta 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
çok yapışkan ve çok plastik, az kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak  kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

 
43-77 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2), nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10 YR 4/2), kil,  orta 
küçük, sütunsu yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok 
plastik, az kireçli, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, 58 cm’den itibaren yaygın pas 
lekeleri ve taban suyu izleri. 

 
 
 
 

77-116 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2) nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10 YR 4/2), kil,  orta 
küçük, sütunsu yarı köşeli blog 
strüktür,, kuru iken hafif sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken çok yapışkan 
ve çok plastik, çok ince çok seyrek 
saçak kökler az kireçli, taşsız, belirli 
dalgalı sınırlı, 

 
 

 
116+ 

Kuru iken kırmızımsı gri (2,5YR 6/1) 
nemli iken kırmızımsı gri (2,5 YR 5/1), 
kil, orta küçük, yuvarlak köşeli blog- 
masif strüktür, kuru iken sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan ve plastik 
az kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 116 
cm’den itibaren gleyleşme var. 

 

Ap 

A2 

Bw1 

Bw2 

C 
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Profil 1’ e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 
(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-13 7,52 0,63 0,03 3,08 28,73 0,56 0,58 16,83 10,77 

A2 13-43 7,70 0,58 0,03 4,48 32,26 0,87 0,45 18,10 12,84 

Bw1 43-77 7,65 0,63 0,03 4,55 34,74 0,96 0,59 18,46 14,73 

Bw2 77-116 7,66 0,65 0,03 3,74 31,11 1,17 0,78 17,66 11,50 

C 116+ 7,57 0,69 0,05 4,40 47,91 3,44 0,75 23,11 20,61 
 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-13 1,40 9,12 77,1 1,03 

A2 13-43 0,77 1,47 50,13 1,43 

Bw1 43-77 0,61 1,63 60,32 1,57 

Bw2 77-116 0,39 1,78 83,08 1,56 

C 116+ 0,58 1,08 71,31 2,08 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-13 1,31 37,46 19,31 18,15 0,32 41,3 44,5 14,2 SiC 

A2 13-43 1,34 40,25 20,23 20,02 0,18 41,8 46,8 11,4 SiC 

Bw1 43-77 1,19 42,74 22,38 20,36 0,05 53,9 36,0 10,1 C 

Bw2 77-116 1,21 39,78 20,88 18,90 0,08 46,9 30,7 22,4 C 

C 116+ 1,07 45,58 24,28 21,30 0,03 62,4 27,5 10,1 C 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 02 
Koordinatı : 532087 Doğu, 4465572 Kuzey, 769 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 
 

0-9 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil tın, orta küçük graniler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, belirli düz sınırlı 

 

 

 

9-33 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, masif strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, belirli dalgalı sınırlı 

 

 
 

33-63 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, orta, orta, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 

63-16 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, kuru iken sert,  nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan,  belirli 
dalgalı sınırlı 

126+ İnce aluuyiyal deposit karışımı 

 

Ap 

Ad 

Bw1 

Bw2 

BC 
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Profil 2’ ye ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 
(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-9 7,64 0,59 0,03 6,83 36,01 1,30 0,93 23,41 10,37 

Ad 9-33 7,31 0,63 0,02 5,87 37,94 0,93 1,35 24,27 11,38 

Bw1 33-63 7,44 0,63 0,03 8,73 36,58 0,87 0,67 22,76 11,65 

Bw2 63-126 7,58 0,70 0,03 17,76 33,64 1,03 0,54 13,22 18,30 

BC 126+ 7,75 0,73 0,04 10,13 33,84 1,39 0,53 10,68 20,46 
 

 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-9 0,74 2,71 98,92 2,23 

Ad 9-33 0,88 8,76 149,86 1,24 

Bw1 33-63 0,44 1,08 68,49 1,47 

Bw2 63-126 0,25 0,54 36,34 1,26 

BC 126+ 0,24 0,54 32,14 1,85 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-9 1,09 42,43 22,23 20,20 0,09 52,8 21,1 26,1 C 

Ad 9-33 1,27 34,65 17,99 16,66 0,70 29,5 26,4 44,1 CL 

Bw1 33-63 1,16 44,29 23,85 20,44 0,04 58,7 18,6 22,7 C 

Bw2 63-126 1,17 44,14 23,57 20,57 0,03 57,2 20,1 22,7 C 

BC 126+ 1,23 40,56 18,29 22,27 0,24 47,4 32,6 20,0 C 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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Ap 

A2 

A3 

AC 

C 

 PROFİL NO: 03 
Koordinatı : 533532 Doğu, 4464469 Kuzey, 735 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi tabanı 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
 

 

Derinlik 
cm 

 Tanımlama 

 
 
 

0-14 

 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli iken 
kahverengi (10YR 4/3), kil, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, ince seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 

14-42 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli iken 
kahverengi (10YR 4/3), kumlu kil tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, az taşlı, ince çok seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 

42-75 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli iken 
kahverengi (10YR 4/3), kumlu kil tın ,  orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, çok kireçli, 
taşsız, ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı 

 
 

75-97 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli iken 
kahverengi (10YR 4/3), tın, orta, küçük, yarı 
köşeli blog, masif strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, çok kireçli, 
taşsız, çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı 

97 + 
Taşsız, belirli dalgalı sınırlı, kumlu tın;  ince kum 
bandı alta doğru kabalaşıyor, örnek alınmadı. 
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Profil 3 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-14 7,58 0,61 0,02 6,68 26,19 1,22 1,01 15,57 8,39 

A2 14-42 7,63 0,62 0,02 6,83 24,31 1,80 0,91 13,23 8,37 

A3 42-75 7,60 0,81 0,02 8,29 26,41 2,47 0,91 12,51 10,52 

AC 75-97 7,93 1,04 0,03 9,47 25,03 2,57 0,84 9,59 12,01 

C 97+ - - - - - - - - - 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-14 0,93 4,57 130,55 1,73 

A2 14-42 0,9 1,24 126,84 3,32 

A3 42-75 0,61 1,01 109,02 5,24 

AC 75-97 0,32 1,01 116 5,81 

C 97+ - - - - 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-14 1,35 25,93 13,98 11,95 0,53 21,2 26,5 52,3 SCL 

A2 14-42 1,34 28,37 15,19 13,18 0,67 22,4 25,3 52,3 SCL 

A3 42-75 1,35 32,56 17,28 15,28 0,26 20,6 29,8 49,6 L 

AC 75-97 1,43 22,86 12,42 10,44 0,96 19,0 28,9 52,1 SL 

C 97+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 04 
Koordinatı : 530424 Doğu, 4469108 Kuzey, 792 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

0-15 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 5/4), 
nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

15-37 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 5/4), 
nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, masif strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 
 
 
 

37-77 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (2,5YR 
5/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(2,5YR 4/4), kil, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert,  nemli 
iken çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, 
kireçli, az taşlı, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, çatlaklar 59 cm 
kadar kısmen kum dilimleri 

 
 

 
77-130 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (2,5YR 
3/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(2,5YR 4/4), kil, orta, orta, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken çok yapışkan, kireçli, taşsız, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
düz sınırlı, taş 

 
 
 

130-163 

kumlu kil tın ; orta, küçük, yarı köşeli blog, 
masif strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, 
kireçli, çok ince çok seyrek saçak kökler, 
belirli düz sınırlı, toprak + 0,51 cm 
çapında çakıl karışık 

163 + Kaba kum ve çakıllı aluviyal deposit 

 

Ap 

Ad 

A3 

Bss 

BC 

2C 
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Profil 4 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-

 

1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 
(meq/100gr) 

Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 7,83 0,72 0,03 10,05 34,28 1,33 0,99 16,09 15,87 

Ad 15-37 7,89 0,92 0,04 10,27 35,10 1,71 0,72 14,89 17,78 

A3 37-77 7,71 1,03 0,05 11,89 33,50 2,43 0,58 12,16 18,33 

Bss 77-130 7,62 1,83 0,11 9,17 36,08 0,46 3,60 8,79 23,23 

BC 130-163 7,70 1,53 0,05 10,20 23,51 2,89 0,32 8,21 12,07 

2C 163+ - - - - - - - - - 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 0,88 6,9 105,6 2,96 

Ad 15-37 0,42 1,08 65,72 4,45 

A3 37-77 0,6 0,85 55,13 5,70 

Bss 77-130 0,52 0,54 40,74 10,05 

BC 130-163 0,24 1,16 20,72 8,23 

2C 163 + - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,21 40,09 21,56 18,53 0,14 43,1 26,7 30,2 C 

Ad 15-37 1,21 41,30 22,65 18,65 0,05 48,4 25,6 26,0 C 

A3 37-77 1,21 40,38 21,70 18,68 0,07 46,1 25,1 28,8 C 

Bss 77-130 1,23 36,48 21,12 15,36 0,08 48,1 25,1 26,8 C 

BC 
130- 
163 

1,37 27,33  
14,66 

12,67 0,60  
21,1 

 
20,1 

58,8  
SCL 

2C 163+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 05 
Koordinatı : 525868 Doğu, 4459152 Kuzey, 1056 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

0-12 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2), nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10YR 4/2), kil tın, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken çok plastik, kireçsiz, taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 
 
 

12-43 

Kuru iken grimsi kahverengi (10YR 
5/2), nemli iken koyu grimsi 
kahverengi (10YR 4/2), kil tın, masif 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken çok plastik, 
kireçsiz, taşlı, çok ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 

 
43-95 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(2,5YR 5/3), nemli iken kırmızımsı 
kahverengi (2,5YR 4/3), kumlu kil, 
masif strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
plastik, kireçsiz, taşlı, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 
 

95 + 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(2,5YR 5/3), nemli iken kırmızımsı 
kahverengi (2,5YR 4/3), kil tın, 
masif strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçsiz, çok taşlı, çok 
ince, ince çok seyrek saçak kökler 

 

Ap 

A2 

C1 

Ck 
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Profil 5 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-12 7,72 0,45 0,02 1,10 29,81 1,17 2,11 22,51 4,00 

A2 12-43 7,71 0,42 0,02 3,01 32,08 1,39 1,65 25,27 3,77 

C1 43-95 7,12 0,40 0,03 6,53 30,63 3,01 1,24 22,50 3,87 

Ck 95+ 7,84 0,52 0,04 4,04 32,78 4,59 1,52 22,10 4,57 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-12 0,87 7,36 270,27 0,86 

A2 12-43 0,95 2,25 210,53 1,03 

C1 43-95 0,81 0,54 138,13 4,46 

Ck 95+ 0,68 0,54 178,98 5,06 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-12 1,25 36,45 18,23 18,22 0,44 35,6 20,9 43,5 CL 

A2 12-43 1,27 34,47 17,74 16,73 0,25 35,9 20,4 43,7 CL 

C1 43-95 1,39 38,23 20,12 18,11 0,13 35,8 16,3 47,9 SC 

Ck 95+ 1,31 38,01 20,01 18,00 0,13 39,7 22,6 33,7 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 



65  

 PROFİL NO: 06 
Koordinatı : 528389 Doğu, 4450304 Kuzey, 1036 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 

 

0-14 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/3), kil, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, az kireçli, taşsız, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
14-28 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/3), kil, orta, 
küçük, yarı köşeli blog, masif strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken çok yapışkan, az kireçli, taşsız, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
28-51 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/3), kil, orta, 
kaba, yarı köşeli blog strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, az kireçli, taşsız, orta seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 

 
 

51-73 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/3), kil, orta, 
orta, yarı köşeli blog strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, az kireçli, taşsız, orta seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, çatlaklar 
74 cm’e kadar 

 

 

 
73-105 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/3), kil, orta, 
küçük, yarı köşeli blog, masif strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken çok yapışkan, kireçsiz, kireçli, orta 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
kısmen kireç nodülleri 76 cm’den itibaren 
ıslaklık 

 

105 + 

Kil, masif strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, yaygın kireç nodulları 
110 cm’den itibaren yaygın pas lekeleri 

 

Ap 

Ad 

Bss1 

Bss2 

BC 

Ck 
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Profil 6 ya ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 
(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-14 8,12 0,75 0,03 1,76 40,15 2,56 1,72 25,79 10,09 

Ad 14-28 8,21 0,70 0,04 2,05 36,78 3,75 1,38 22,57 9,06 

Bss1 28-51 8,21 0,72 0,06 3,52 31,91 3,49 1,18 19,96 7,25 

Bss2 51-73 8,22 1,79 0,30 3,01 32,61 4,63 0,98 16,66 10,34 

BC 73-105 8,21 3,13 0,60 3,23 30,67 4,06 0,78 15,10 10,73 

Ck 105-+ 8,22 3,58 0,74 5,28 37,19 2,61 0,79 22,27 11,53 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O.M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-14 1,08 6,59 183,34 6,05 

Ad 14-28 0,8 2,32 145,9 7,21 

Bss1 28-51 0,53 1,24 116 9,65 

Bss2 51-73 0,42 0,93 92,44 15,82 

BC 73-105 0,61 0,85 86,15 25,14 

Ck 105-+ 0,64 0,85 68,49 21,96 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-14 1,22 43,05 23,06 19,99 0,05 51,9 26,5 21,6 C 

Ad 14-28 1,22 42,04 21,85 20,19 0,06 48,1 25,7 26,2 C 

Bss1 28-51 1,22 41,21 21,60 19,61 0,04 49,2 20,03 30,5 C 

Bss2 51-73 1,08 43,48 23,27 20,21 0,01 54,7 23,1 22,2 C 

BC 73-105 1,19 42,34 22,16 20,18 0,02 48,0 25,5 26,5 C 

Ck 105-+ 1,13 44,66 23,84 20,82 0,01 56,6 30,4 13,0 C 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 07 
Koordinatı : 529691 Doğu, 4451359 Kuzey, 1051 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-21 

Kuru iken çok soluk kahverengi (10YR 
7/3), nemli iken soluk kahverengi 
(10YR 6/3), tınlı kum, orta, küçük, 
granüler strüktür, kuru iken hafif sert, 
nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan 
değil, kireçli, az taşlı, çok ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

21-49 

Kuru iken çok soluk kahverengi (10YR 
7/3), nemli iken soluk kahverengi 
(10YR 6/3), tınlı kum, masif, taneli 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli iken 
gevşek, yaş iken yapışkan değil, 
kireçli, az taşlı, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
49-87 

Kumlu tın, teksel, taneli strüktür, kuru 
iken yumuşak, nemli iken gevşek, yaş 
iken yapışkan değil, kireçli, az  taşlı, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
87 + 

Tınlı kum,  teksel, taneli strüktür,  çok 
kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek 
saçak kökler 

 

Ap 

Ac 

C1 

C2 
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Profil 7 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-21 7,60 0,64 0,02 12,70 26,16 1,28 1,10 19,78 3,99 

Ac 21-49 7,96 0,45 0,01 13,65 30,52 1,43 0,96 19,80 8,34 

C1 49-87 8,02 0,47 0,01 12,99 26,99 1,59 1,22 19,93 4,24 

C2 87+ 8,04 0,37 0,01 16,66 27,88 1,87 0,92 17,38 7,71 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-21 0,68 2,32 119,56 1,05 

Ac 21-49 0,74 1,32 80,07 1,75 

C1 49-87 0,82 1,63 116 0,48 

C2 87+ 0,67 1,16 80,07 0,96 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-21 1,61 11,94 6,47 5,47 2,50 7,2 9,7 83,1 LS 

AC 21-49 1,63 12,80 6,91 5,89 1,73 8,5 9,5 82,0 LS 

C1 49-87 1,54 15,22 8,13 7,09 2,58 11,5 9,9 78,6 SL 

C2 87+ 1,53 10,86 5,92 4,94 2,08 8,5 6,7 85,0 LS 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 08 
Koordinatı : 527688 Doğu, 4444634 Kuzey, 1180 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 
 

0-12 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (7,5YR 
3/3), kil, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken  çok 
yapışkan, kireçli, taşsız, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 
 

12-25 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (7,5YR 
3/3), kil, orta, küçük, çok kaba, yarı 
köşeli blog strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
çok yapışkan, kireçli, taşsız, çok 
ince seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 
25-77 

Kumlu kil tın, orta, küçük, yarı köşeli 
blog, masif strüktür, kireçli, az taşlı, 
çok ince seyrek saçak kökler 

 

77 + 

 
Taşlaşmış materyal örnek yapılmadı 
(bozulmamış). 

 

Ap 

Ad 

AC 

C 
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Profil 8 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-12 8,09 0,46 0,02 1,61 40,96 0,50 0,93 36,55 2,96 

Ad 12-25 8,07 0,34 0,02 1,69 39,78 0,65 0,94 34,52 3,67 

AC 25-77 8,09 0,32 0,01 8,07 34,95 0,63 0,53 29,10 4,69 

C 77+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-12 1,19 11,62 83,08 0,83 

Ad 12-25 1,23 6,2 30,11 0,47 

AC 25-77 0,92 1,16 71,31 0,73 

C 77+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-12 1,25 38,99 20,72 18,27 0,08 40,7 27,6 31,7 C 

Ad 12-25 1,22 39,11 20,57 18,54 0,09 40,5 25,6 33,9 C 

AC 25-77 1,38 27,40 14,68 12,72 0,84 27,3 25,5 47,2 SCL 

C 77+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 09 
Koordinatı : 529179 Doğu, 4443724 Kuzey, 1204 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 
 

0-17 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu kil tın, zayıf, küçük, 
granüler strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşlı, ince seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, 
bozulmamış örnek alınmadı (taş) 

 
 

 
17-33 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu kil, zayıf, küçük, yarı 
köşeli blog strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşlı, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
bozulmamış örnek alınmadı (taş) 

33 + Taş + marn örnek yapılmadı. 

 

Ap 

AC 

Cr 
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Profil 9 a ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-17 8,02 0,49 0,02 21,72 28,96 0,51 0,67 24,34 3,44 

AC 17-33 8,08 0,34 0,01 22,24 26,82 0,53 0,53 23,28 2,46 

Cr 33+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
O,M 
(%) 

Toplam Azot 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-17 1,85  6,66 52,61 0,88 

AC 17-33 1,2  1,08 32,14 0,33 

Cr 33+ - - - - - 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-17 1,32 28,23 15,12 13,11 1,21 27,4 22,8 49,8 SCL 

AC 17-33 1,31 37,32 19,65 17,67 1,08 37,5 16,7 45,8 SC 

Cr 33+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 10 
Koordinatı : 540085 Doğu, 4465361 Kuzey, 712 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

0-19 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, orta 
kireçli, taşsız, ince yaygın saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 

 
19-34 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil, masif 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken yapışkan, orta kireçli, taşsız, 
ince seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 

34-64 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil, orta, 
küçük, masif strüktür, kuru iken sert, yaş 
iken yapışkan, orta kireçli, taşsız, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 

64-86 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kumlu tın, 
orta, küçük, masif strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 

86 + 
 

Kum depozit örnek alınmadı 

 

Ap 

Ad 

Bw 

BC 

C 
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Profil 10 a ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-19 8,01 0,97 0,04 12,70 32,61 1,36 1,12 16,53 13,60 

Ad 19-34 8,04 0,68 0,03 12,18 29,70 2,15 0,93 16,71 9,90 

Bw 34-64 8,11 0,89 0,04 12,04 27,40 3,25 0,72 13,05 10,38 

BC 64-86 8,10 1,54 0,05 10,42 16,44 2,19 0,32 8,07 5,86 

C 86+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-19 1,67 8,21 112,48 4,21 

Ad 19-34 1,29 1,94 80,07 4,83 

Bw 34-64 1,03 0,70 63 9,28 

BC 64-86 0,54 0,77 20,72 11,61 

C 86+ - - - - 

 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-19 1,23 41,84 22,01 19,83 0,08 48,0 33,4 18,6 C 

Ad 19-34 1,21 41,92 22,49 19,43 0,09 47,8 29,7 22,5 C 

Bw 34-64 1,23 40,82 21,18 19,64 0,28 43,6 23,9 32,5 C 

BC 64-86 1,41 18,65 10,23 8,42 2,75 19,4 4,9 65,7 SL 

C 86+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 11 
Koordinatı : 543046 Doğu, 4462925 Kuzey, 784 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

0-15 

Kuru iken kahverengi (7,5YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (7,5YR 
3/3), kil, orta, küçük, granüler strüktür, 
kuru iken hafif sert, nemli iken sıkı, yaş 
iken yapışkan, kireçli, taşsız, ince 
yaygın saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

15-40 

Kuru iken kahverengi (7,5YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (7,5YR 
3/3), kil, orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, az taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli  dalgalı 
sınırlı 

 

40-113 
Belirli  düz  sınırlı,  çakıllı  kumlu  taşlı 
materyal örnek alınmadı. 

 
 

113 + 

 

Kil, masif strüktür, kuru iken hafif sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli 

 

Ap 

Bw 

Bk 

C 
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Profil 11 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 7,60 0,45 0,02 9,39 33,49 0,42 0,81 25,10 7,17 

Bw 15-40 7,45 0,33 0,01 17,10 31,09 0,42 0,60 21,59 8,49 

Bk 40-113 7.50 0,35 0,01 35,40 30,22 0,43 0,62 22,59 8,50 

C 113+   0,03 23,34 27,18 1,51 0,46 9,29 15,93 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 1,25 3,8 77,1 0,53 

Bw 15-40 0,53 1,16 57,7 0,44 

Bk 40-113 0,45 0,60 48,5 0,35 

C 113+ 0,24 0,54 40,74 3,32 

 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,23 40,84 21,43 19,41 0,32 41,8 25,8 32,4 C 

Bw 15-40 1,23 41,70 22,36 19,34 0,13 43,9 22,6 33,5 C 

Bk 40-113 1,24 - - - - 53,9 22,6 23,5 C 

C 113+ 1,18 42,83 22,80 20,03 0,02 50,3 22,9 26,8 C 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 12 
Koordinatı : 538270 Doğu, 4457349 Kuzey, 964 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 
0-11 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil tın, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli,  taşsız, 
ince seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 

 

 
11-28 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, orta, küçük, masif 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, az taşlı, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı 

 

 

 
28-53 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, geçişli dalgalı 
sınırlı 

 

 
 

53-74 

Kuru iken açık sarımsı kahverengi 
(10YR 6/4), nemli iken sarımsı 
kahverengi (10YR 5/4), kil, orta, küçük, 
yarı köşeli blog strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken  yapışkan, 
kireçli, çok ince çok seyrek saçak kökler, 
geçişli dalgalı sınırlı 

 
74 + 

Kil tın, çok ince çok seyrek saçak kökler, 
1-2 cm çapında yaygın kireç nodülleri + 
sertleşmiş çamur parçaları 

 

Ap 

Ad 

Bw 

Bk 

Ck 
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Profil 12 ye ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-11 7,66 0,50 0,02 7,93 26,34 0,31 0,58 22,35 3,10 

Ad 11-28 7,45 0,57 0,02 10,05 27,30 0,29 0,90 23,53 2,58 

Bw 28-53 7,87 0,39 0,01 17,47 26,30 0,29 0,45 21,73 3,83 

Bk 53-74 7,70 0,41 0,02 21,36 25,65 0,20 0,39 20,44 4,62 

Ck 74+ 7,95 0,37 0,02 19,23 27,12 0,20 0,40 18,03 8,48 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-11 1,16 4,96 63 0,36 

Ad 11-28 1,25 8,21 95,65 0,53 

Bw 28-53 1,01 2,09 40,74 0,55 

Bk 53-74 0,92 1,39 34,21 0,27 

Ck 74+ 0,58 0,7 32,14 0,33 

 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-11 1,27 35,25 18,64 16,61 0,22 36,1 20,6 43,2 CL 

Ad 11-28 1,21 42,14 22,56 19,58 0,02 46,8 26,6 26,6 C 

Bw 28-53 1,23 41,27 21,65 19,62 0,03 42,4 22,7 34,9 C 

Bk 53-74 1,21 41,55 21,84 19,71 0,03 43,4 23,2 33,4 C 

Ck 74+ 1,27 38,21 20,13 18,08 0,20 39,6 27,5 32,9 CL 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 14 
Koordinatı : 537901 Doğu, 4445324 Kuzey, 784 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Taban / Alt etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
 
 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 
 

0-10 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kumlu kil 
tın, orta, küçük, granüler strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince yaygın 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
10-28 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil, masif 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, çok 
ince yaygın saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 

 
 

28-64 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil, orta, 
orta, granüller strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken  yapışkan, 
kireçli, taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı, yaygın kireç 
miselleri 

 

 

64-93 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil, orta, 
orta, granüller strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, çok 
kireçli, taşsız, belirli dalgalı sınırlı, 
kısmen kireç nodülleri 

 

93-122 
Kil, orta, küçük, granüller, masif strüktür, 
geçişli dalgalı sınırlı, 

 
122 + 

 

Kil,  çok  miktarda  1  cm  çapında  kireç 
nodülleri kısmen çakıl ve taş 

 

Ap 

Ad 

Bw 

Bw2 

Bk 

Ck 
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Profil 14 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-10 7,95 0,47 0,01 10,27 32,35 0,20 0,79 27,15 4,21 

Ad 10-28 8,01 0,31 0,01 11,45 33,68 0,32 0,66 26,07 6,62 

Bw1 28-64 8,00 0,33 0,01 11,08 32,55 0,20 0,60 24,97 6,79 

Bw2 64-93 8,02 0,33 0,01 12,62 31,47 0,20 0,59 21,98 8,69 

Bk 93-122 7,98 0,36 0,02 20,40 26,57 0,20 0,45 17,80 8,12 

Ck 122+ 7,98 0,38 0,02 25,83 22,74 0,38 0,32 14,41 7,62 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-10 0,69 7,13 86,15 0,37 

Ad 10-28 0,64 2,71 57,7 0,31 

Bw1 28-64 0,3 1,7 55,13 0,35 

Bw2 64-93 0,45 1,16 55,13 0,28 

Bk 93-122 0,29 1,16 45,34 0,23 

Ck 122+ 0,39 1,7 28,13 0,87 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-10 1,36 25,82 13,16 12,66 0,68 20,2 27,7 52,1 SCL 

Ad 10-28 1,21 42,08 22,0 20,08 0,18 48,3 18,9 32,9 C 

Bw1 28-64 1,20 43,26 24,10 19,16 0,08 51,1 17,5 31,4 C 

Bw2 64-93 1,16 43,68 24,57 19,11 0,05 52,5 17,2 30,3 C 

Bk 93-122 1,19 43,53 24,33 19,20 0,04 50,0 17,7 32,3 C 

Ck 122+ 1,20 42,23 23,05 19,18 0,08 46,4 17,5 36,1 C 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 15 
Koordinatı : 538861 Doğu, 4445037 Kuzey, 842 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin, Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik :  Yok 

 
 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

 
0-20 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
5/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), kil tın, çok zayıf, orta, küçük, 
granüler strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, az taşlı, çok ince 
yaygın saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

20-35 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
5/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), kil tın, orta, küçük, yarı 
köşeli blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 

 
35-65 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
5/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), kil, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, 
kireçli, taşlı, çok ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı, nadir kireç 
nodülleri 

 
 

65-109 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
5/4), nemli iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), kil tın, kireçli taşlı, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, 2 cm çapında 
yaygın kireç nodülleri 

 
109 + 

 
Melanj  ana kaya 

 

Ap 

Ad 

Bw 

Ck 

R 
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Profil 15 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-20 8,02 0,47 0,02 18,20 27,83 0,12 0,98 23,87 2,87 

Ad 20-35 8,04 0,35 0,02 21,72 28,62 0,19 0,64 24,15 3,65 

Bw 35-65 8,11 0,34 0,02 35,08 25,57 0,17 0,38 21,11 3,92 

Ck 65-109 8,10 0,45 0,03 42,13 24,68 0,12 0,31 18,22 6,03 

R 109+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-20 0,69 4,65 98,92 2,12 

Ad 20-35 1,22 1,63 65,72 0,36 

Bw 35-65 0,58 1,39 36,34 0,76 

Ck 65-109 0,26 0,93 30,11 0,97 

R 109+ - - - - 

 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-20 1,25 37,47 19,82 17,65 1,29 38,8 25,2 36,0 CL 

Ad 20-35 1,27 34,18 17,56 16,62 0,77 35,5 23,0 41,5 CL 

Bw 35-65 1,20 41,20 22,06 19,14 0,09 44,0 23,4 32,6 C 

Ck 65-109 1,26 36,86 19,13 17,73 0,19 38,3 26,9 34,8 CL 

R 109+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 16 
Koordinatı : 537204 Doğu, 4442358 Kuzey, 741 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Teras, Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

0-15 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR  3/3),  kil, 
orta, orta, granüler strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşsız, ince yaygın saçak kökler, 
belirli düz sınırlı 

 
 
 

25-43 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR  3/3),  kil, 
orta, orta, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, yer yer kayma 
yüzeyleri belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

43-67 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR  4/4),  kil, 
orta, orta, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, bol küçük kayma 
yüzeyleri belirli dalgalı sınırlı 

 

 
67-93 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR  4/4),  kil, 
orta, küçük, masif strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

93 + 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR  4/4),  kil, 
masif strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, 
toprak renginde kısmen yuvarlak s. Side 
benzeyen kısmen toplaşmış kil 
depozitleri 

 

Ap 

Ad 

Bss1 

Bss2 

C 
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Profil 16 ya ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 8,04 0,73 0,03 15,05 33,71 2,18 9,83 17,85 12,71 

Ad 15-43 8,44 0,86 0,07 15,63 36,32 9,83 0,90 10,37 15,23 

Bss1 43-67 8,42 1,50 0,22 14,24 38,37 16,10 0,75 8,88 12,64 

Bss2 67-93 8,35 2,28 0,30 17,76 28,95 3,88 0,53 8,27 16,27 

C 93+ 8,27 0,48 0,06 21,58 28,85 3,56 0,67 8,49 16,13 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 1,29 2,87 98,92 2,11 

Ad 15-43 0,38 0,7 95,65 8,63 

Bss1 43-67 0,28 1,24 74,18 12,25 

Bss2 67-93 0,25 1,16 68,49 7,64 

C 93+ 0,25 1,86 68,49 0,16 

 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,08 43,84 24,83 19,01 0,07 63,3 17,9 18,8 C 

Ad 15-43 1,06 44,76 25,77 18,99 0,05 69,3 14,8 15,4 C 

Bss1 43-67 1,05 45,85 26,35 19,50 0,02 76,2 11,3 12,5 C 

Bss2 67-93 1,05 47,65 27,53 20,12 0,03 81,4 8,6 10,1 C 

C 93+ 1,06 47,52 27,51 20,01 0,02 80,9 8,5 10,6 C 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 17 
Koordinatı : 548768 Doğu, 4449227 Kuzey, 589 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Alt Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

0-15 

Kuru iken koyu sarımsı kahverengi (10YR 
4/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 3/4), kil tın, orta, orta, granüler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken az yapışkan, kireçli, taşsız, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

15-41 

Kuru iken koyu sarımsı kahverengi (10YR 
4/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 3/4), tın, orta, orta, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken az yapışkan, kireçli, taşsız, çok 
ince çok seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı, 33 cm’den itibaren pas lekeleri 

41-59 İnce kum bandı 

 

59-70 
 

Sild bandı 

 

70-91 
 

İnce kum bandı 

 
91-111 

 
Sild bandı 

111-126 Orta kum bandı 

126 + Kaba kum ve çakıl bandı 

 

Ap 

A2 

C1 

C2 

C3 

C4 

C4 

C6 
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Profil 17 ye ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 7,98 1,64 0,05 13,21 29,07 0,97 1,09 21,78 5,22 

A2 15-41 7,94 1,72 0,06 17,17 25,26 0,99 0,44 16,59 7,24 

C1 41-59 - - - - - - - - - 

C2 59-70 - - - - - - - - - 

C3 70-91 - - - - - - - - - 

C4 91-111 - - - - - - - - - 

C5 111-126 - - - - - - - - - 

C6 126+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 1,42 7,05 119,56 2,28 

A2 15-41 0,93 2,56 50,13 2,48 

C1 41-59 - - - - 

C2 59-70 - - - - 

C3 70-91 - - - - 

C4 91-111 - - - - 

C5 111-126 - - - - 

C6 126+ - - - - 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,26 35,91 18,77 17,14 0,69 37,0 33,7 29,2 CL 

A2 15-41 1,35 31,73 16,25 15,48 0,73 22,2 41,6 36,2 L 

C1 41-59 - - - - - - - - - 

C2 59-70 - - - - - - - - - 

C3 70-91 - - - - - - - - - 

C4 91-111 - - - - - - - - - 

C5 111-126 - - - - - - - - - 

C6 126+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 18 
Koordinatı : 550284 Doğu, 4460858 Kuzey, 645 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal, Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

 
0-18 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kumlu kil tın, 
orta, küçük, granüler strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken  yapışkan, 
orta kireçli, taşsız, çok ince seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı 

 
 

 
18-48 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kumlu kil tın, 
orta, küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, orta kireçli, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

48-58 
belirli   düz   sınırlı,   çakıllı   katman   örnek 
alınmadı 

 

58-88 

Kumlu tın, masif strüktür, kuru  iken hafif 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken az yapışkan, 
orta kireçli, az taşlı, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

88-113 Kum, çakıl bandı örnek alınmadı 

 
 

113 + 

Kumlu tın; teksel strüktür, kuru iken hafif 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, çok 
kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, yaygın kireç miselleri bozulmamış 
örnek alınmadı 

 

Ap 

A2 

C1 

IIC2 

IIIC3 

IVC4 
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Profil 18 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-18 7,75 2,17 0,09 13,36 38,59 0,29 0,65 30,69 6,96 

A2 18-48 7,60 3,16 0,14 11,89 43,82 0,09 0,72 33,07 9,94 

C1 48-58 - - - - - - - - - 

IIC2 58-88 7,58 3,26 0,11 14,90 42,17 0,85 0,32 32,71 8,30 

IIIC3 88-113 - - - - - - - - - 

IVC4 113+ 7,56 3,87 0,12 12,11 42,68 1,62 0,23 33,79 7,03 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-18 0,63 2,32 71,31 2,30 

A2 18-48 0,52 1,63 68,49 1,59 

C1 48-58 - - - - 

IIC2 58-88 0,3 0,62 32,14 1,58 

IIIC3 88-113 - - - - 

IVC4 113+ 0,27 0,15 20,72 1,49 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-18 1,35 26,11 13,32 12,79 2,40 25,3 20,7 54,0 SCL 

A2 18-48 1,35 29,92 14,38 15,54 1,68 23,3 20,4 56,3 SCL 

C1 48-88 - - - - - - - - - 

IIC2 58-88 1,56 14,59 8,99 5,60 18,19 16,9 15,5 67,6 SL 

IIIC3 88-113 - - - - - - - - - 

IVC4 113+ 1,55 28,43 12,50 15,93 2,35 16,6 19,1 64,3 SL 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 19 
Koordinatı : 548881 Doğu, 4465440 Kuzey, 1067 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Plato, Teras 
Tuzluluk ve Alkalilik : Yok 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-24 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kil tın, orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

24-48 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kil tın, orta, orta, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli düz sınırlı 

48 + Marn, jips 

 

A1 

A2 

C 
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Profil 19 a ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

A1 0-24 7,81 1,41 0,06 27,37 35,15 1,06 1,51 27,46 5,11 

A2 24-48 7,84 2,34 0,11 32,15 33,91 0,82 0,60 29,95 2,55 

C 48+ 7,81 0,52 0,02 3,08 33,11 0,25 0,15 27,08 5,63 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A1 0-24 1,87 1,32 149,86 1,92 

A2 24-48 1,13 0,39 45,34 1,58 

C 48+ 0,3 0,08 2,12 0,14 

 
 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A1 0-24 1,26 37,54 18,15 19,39 3,61 38,8 34,1 27,1 CL 

A2 24-48 1,27 37,16 18,02 19,14 2,41 38,2 33,5 28,3 CL 

C 48+ 1,34 30,46 16,14 14,32 20,68 - - -  
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 20 
Koordinatı : 543115 Doğu, 4446806 Kuzey, 985 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : 
Arazi Şekli (Fizyografya) : 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

 
0-24 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil tın, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok yapışkan, kireçsiz, az taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı. 

 
 
 

 
24-48 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kumlu kil, orta, 
küçük, masif strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçsiz, taşlı, belirli dalgalı 
sınırlı, aşlı olduğu için bozulmamış 
örnek alınmadı. 

48 + 

 

A 

AC 

R 
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Profil 20 ye ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

A 0-24 7,50 0,58 0,02 8,81 30,97 0,21 0,74 26,40 3,62 

AC 24-48 7,79 0,45 0,02 10,35 30,91 0,22 0,67 25,29 4,72 

R 48+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-24 0,8 4,65 83,08 0,16 

AC 24-48 0,59 1,24 83,08 0,08 

R 48+ - - - - 

 
 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-24 1,25 38,16 20,05 18,11 1,23 39,4 20,1 40,5 CL 

AC 24-48 1,38 36,21 18,51 17,70 0,94 36,6 16,1 47,3 SC 

R 48+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 21 
Koordinatı : 537968 Doğu, 4453054 Kuzey, 910 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 
0-10 

Kuru iken kırmızımsı, kum, zayıf, 
çok küçük, furda strüktür, kuru iken 
yumuşak, hafif sert nemli iken 
gevşek, kireçsiz, belirli düz sınırlı 

 

10 + 

 

A 

R 
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Profil 21 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

A  

0-10 
 

7,94 
 

0,46 
0,01 1,98  

56,40 
 

0,21 
 

0,13 
 

51,22 
 

4,83 

R 10+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-10 0,59 0,59 0,59 0,32 

R 10+ - - - - 

 
 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-10 1,54 9,75 4,59 5,16 22,15 2,6 8,6 88,8 S 

R 10+ - - - - - - R 10+ - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 



95  

Ap 

A2 

Bw 

BC 

Ck 

 PROFİL NO: 22 
Koordinatı : 528064 Doğu, 4446850 Kuzey, 1077 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-21 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil tın, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken  yapışkan, 
kireçli, az taşlı, ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı, yaygın çörtler 

 
 

 
21-42 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil tın, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken  yapışkan, 
kireçli, az taşlı, çok ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı, yaygın 
çörtler 

 
 

42-63 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kil tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, az taşlı, çok  ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 

 
63-96 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), nemli 
iken kahverengi (7,5YR 4/4), kumlu kil 
tın, orta, küçük, yarı köşeli blog strüktür, 
kuru iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, çok kireçli, az taşlı, çok ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
yaygın kireç miselleri 

 
96 + 

Kil tın; masif strüktür, çok kireçli,  çok 
ince seyrek saçak kökler, yaygın kireç 
nodulleri 
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Profil 22 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-21 8,03 2,33 0,10 5,28 31,35 0,14 0,65 27,86 2,70 

A2 21-42 8,02 0,34 0,01 5,43 33,83 0,19 0,59 28,04 5,00 

Bw 42-63 8,07 0,36 0,01 9,17 34,06 0,18 0,46 28,49 4,93 

BC 63-96 8,00 0,33 0,01 12,18 35,84 0,16 0,46 30,81 4,41 

Ck 96+ 7,91 0,38 0,01 15,63 35,13 0,11 0,39 28,68 5,94 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-21 0,88 1,63 57,70 0,42 

A2 21-42 1,01 0,15 68,49 0,38 

Bw 42-63 0,44 0,08 50,13 0,64 

BC 63-96 0,6 0,23 47,71 0,74 

Ck 96+ 0,52 0,08 40,74 1,62 

 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-21 1,40 33,48 17,02 16,46 1,39 34,5 26,1 39,4 CL 

A2 21-42 1,28 34,21 19,48 14,73 0,82 35,3 25,0 39,7 CL 

Bw 42-63 1,29 35,12 18,05 17,07 0,89 36,3 23,9 39,8 CL 

BC 63-96 1,37 28,73 14,54 14,19 1,75 29,4 23,5 47,0 SCL 

Ck 96+ 1,26 37,44 19,57 17,87 0,72 38,0 26,7 35,3 CL 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 23 
Koordinatı : 528656 Doğu, 4448070 Kuzey, 1097 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

0-13 

Kuru iken kahverengi (10YR  5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), kil, 
orta, küçük, granüler strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken çok yapışkan, kireçli, az taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 

13-31 

Kuru iken kahverengi (10YR  5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), kil, 
orta, küçük, granüler strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken çok yapışkan, kireçli, az taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
31-46 

Orta, küçük, yarı köşeli blog strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken çok yapışkan, kireçli, az taşlı, 
ince seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 
 

46-72 

Orta, orta, yarı köşeli blog strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken çok yapışkan, kireçli, az taşlı, 
çok ince seyrek saçak kökler, belirli 
düz sınırlı 

 
72-91 

Kil; masif strüktür, çok kireçli, az taşlı, 
belirli düz sınırlı, 0,5 cm çapından 
yaygın kireç nodulleri 

91 + 
Çok kireçli, taşlı, çakıllı sertleşmiş mat 
örnek alınmadı. 

 

Ap 

Ad 

Bw1 

Bw2 

Ck 

Cr 
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Profil 23 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-13 7,89 0,46 0,02 2,05 38,88 0,42 0,94 32,46 5,07 

Ad 13-31 7,80 0,47 0,02 2,13 36,87 0,65 0,86 29,15 6,21 

Bw1 31-46 7,79 0,40 0,02 6,90 34,47 1,00 0,67 28,02 4,78 

Bw2 46-72 7,99 0,49 0,02 8,51 35,04 1,99 0,53 25,25 7,27 

Ck 72-91 8,02 0,35 0,01 12,04 31,14 2,90 0,39 20,97 6,88 

Cr 91+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-13 1,23 1,16 89,27 0,45 

Ad 13-31 1,22 0,62 92,44 0,24 

Bw1 31-46 1,10 0,15 63,00 0,27 

Bw2 46-72 0,76 0,23 55,13 0,50 

Ck 72-91 1,07 0,15 50,13 0,59 

Cr 91+ - - - - 

 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-13 1,20 41,84 22,36 19,48 0,14 46,7 20,8 32,4 C 

Ad 13-31 1,18 42,24 23,25 18,99 0,03 49,2 17,8 32,9 C 

Bw1 31-46 1,18 41,83 22,74 19,09 0,09 46,2 24,7 29,1 C 

Bw2 46-72 1,17 41,99 22,86 19,13 0,04 48,1 20,8 31,1 C 

Ck 72-91 1,15 43,75 24,86 18,89 0,02 52,1 18,7 29,2 C 

Cr 91+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 24 
Koordinatı : 529417 Doğu, 4437068 Kuzey, 1164 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal, karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Plato 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

 
0-18 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu tın, orta, orta, granüler 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken  çok 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 
 
 
 

18-51 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kil tın, orta, kaba, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, çatlaklar 42 cm’e 
kadar 

 
 
 

 
51-92 

Kuru iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 3/4), kil tın, orta, 
orta, kaba, yarı köşeli blog strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken çok yapışkan, kireçli, 
taşsız, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 
 

 
92-122 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kil tın, masif strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok kireçli, az taşlı, belirli dalgalı 
sınırlı, yaygın pas lekeleri ve çok 
yaygın siyah renkte çörtler 

122 + Kil tın; masif strüktür, çok kireçli, 

 

Ap 

Bss 

Bss2 

C1 

C2 
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Profil 24 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-18 7,97 0,70 0,04 6,75 48,53 0,17 0,67 39,34 8,35 

Bss1 18-51 8,01 0,39 0,03 5,21 57,16 0,28 0,61 52,14 4,13 

Bss2 51-92 8,06 0,34 0,02 5,36 53,13 0,22 0,35 41,94 10,62 

C1 92-122 8,02 0,39 0,02 11,01 49,37 0,22 0,34 37,26 11,56 

C2 122+ 8,04 0,46 0,02 11,96 47,75 0,20 0,22 33,78 13,54 
 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-18 2,45 6,28 77,10 0,55 

Bss1 18-51 1,29 0,23 47,71 0,15 

Bss2 51-92 0,5 0,15 34,21 0,19 

C1 92-122 0,42 0,08 28,13 0,19 

C2 122+ 0,44 0,08 22,50 0,27 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-18 1,42 20,06 10,36 9,7 1,84 39,0 28,4 32,6 CL 

Bss1 18-51 1,28 34,37 17,51 16,9 0,26 46,7 31,6 21,7 C 

Bss2 51-92 1,28 34,11 17,53 16,6 0,29 46,2 31,9 21,9 C 

C1 92-122 1,26 36,71 18,82 17,9 0,15 48,9 30,0 21,2 C 

C2 122+ 1,28 31,82 16,23 15,6 1,21 33,5 24,6 41,9 CL 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 



101  

 PROFİL NO: 25 
Koordinatı : 536996 Doğu, 4437283 Kuzey, 672 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı, Teras 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 
0-15 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın, orta, 
orta, granüler strüktür, az kireçli, taşsız, 
ince seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, yüzeyde çatlak var. Seyrek çörtler. 

 

 
15-43 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın , orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kireçli, çok 
ince çok seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı, seyrek çörtler. 

 

 

43-71 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın, orta, 
orta, yarı köşeli blog strüktür, çok kireçli, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, seyrek çörtler. 

 

 
 

71-110 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın, orta, 
kaba, çok kaba, yarı köşeli blog strüktür, 
çok kireçli, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, seyrek çörtler. 

 
110+ 

kil tın, orta, kaba, yarı köşeli blog strüktür, 
çok kireçli, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, seyrek çörtler. 

 

Ap 

A2 

A3 

Bw1 

Bw2 
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Profil 25 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 
(dS,m-1) 

Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 
(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 7,92 1,37 0,06 11,74 28,95 1,03 0,49 19,27 8,16 

A2 15-43 7,95 1,62 0,07 11,16 28,36 1,32 0,29 18,96 7,79 

A3 43-71 7,77 1,68 0,07 11,60 27,88 1,34 0,22 16,30 10,01 

Bw1 71-110 7,92 1,25 0,05 12,55 28,31 1,09 0,23 13,99 13,00 

Bw2 110+ 7,76 1,55 0,07 10,86 32,51 0,80 0,24 15,68 15,79 
 

 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 0,92 3,56 57,70 4,98 

A2 15-43 0,64 0,77 30,11 5,26 

A3 43-71 0,64 0,15 26,21 3,32 

Bw1 71-110 0,47 0,08 28,13 4,03 

Bw2 110+ 0,29 0,08 28,13 3,86 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,27 35,14 17,73 17,41 0,63 36,2 34,1 29,7 CL 

A2 15-43 1,28 31,85 16,15 15,70 0,62 33,6 32,8 33,6 CL 

A3 43-71 1,30 29,43 15,02 14,41 1,81 31,9 32,4 35,7 CL 

Bw1 71-110 1,31 33,87 17,23 16,64 0,31 35,1 32,8 32,1 CL 

Bw2 110+ 1,27 34,16 17,57 16,59 0,26 35,3 37,4 2,3 CL 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 26 
Koordinatı : 539648 Doğu, 4436292 Kuzey, 811 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı, Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Plato 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 
 

0-22 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kumlu kil tın , orta, çok küçük, 
granüler strüktür, kuru iken hafif 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken az 
yapışkan, kireçli, taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 

 

 
 

22-47 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kil tın, masif strüktür, kuru iken hafif 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken az 
yapışkan, çok kireçli, taşlı, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, geçişli 
dalgalı sınırlı, yaygın kireç miselleri 

 
47 + 

 

Konglomera+marn+çakıllı depozit 
örnek alınmadı 

 

Ap 

AC 

Cr 
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Profil 26 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-22 7,88 0,62 0,02 11,74 21,92 0,16 0,51 17,02 4,23 

Ac 22-47 7,97 0,39 0,01 24,22 25,09 0,18 0,26 20,24 4,41 

Cr 47+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-22 0,91 2,09 71,31 0,93 

Ac 22-47 0,88 0,31 24,33 0,78 

Cr 47+ - - - - 

 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-22 1,37 26,83 13,57 13,26 4,43 24,3 18,3 57,4 SCL 

Ac 22-47 1,26 36,85 19,18 17,67 0,24 38,6 17,6 43,8 CL 

Cr 47+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 27 
Koordinatı : 541345 Doğu, 4434360 Kuzey, 1069 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

 
0-9 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
tınlı kum, çok zayıf çok küçük, furda 
strüktür, kuru iken hafif yumuşak, 
nemli iken gevşek, yaş iken az 
yapışkan, kireçli, taşlı, ince yaygın 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 
 
 

9-36 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kumlu tın, çok zayıf çok küçük, furda 
strüktür, kuru iken hafif yumuşak, 
nemli iken gevşek, yaş iken az 
yapışkan, kireçli, taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

36 + Çamurtaşı örnek alınmadı. 

 

A 

Ac 

Cr 
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Profil 27 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
pH EC 

(dS,m-1) 
Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
KDK 

(meq/100gr) 
Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+ K+ Ca++ Mg++ 

A 0-9 8,09 0,56 0,01 8,22 35,78 0,19 0,32 30,91 4,36 

AC 9-36 7,75 1,93 0,05 13,98 36,16 0,15 0,20 28,78 7,03 

Cr 36+ - - - - - - - - - 

 
 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-9 0,39 0,93 30,11 0,61 

AC 9-36 0,43 0,31 12,58 0,69 

Cr 36+ - - - - 

 
 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

H,A 
gr/cm3 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-9 1,57 13,22 6,65 6,57 2,65 7,5 12,4 80,1 LS 

AC 9-36 16 16,82 8,53 8,29 5,27 14,9 17,2 67,9 SL 

Cr 36+ - - - - - - - - - 
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 28 
Koordinatı : 537805 Doğu, 4427615 Kuzey, 665 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal, Depozit 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı, Teras 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 

 
0-26 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın; orta, 
küçük, granüler strüktür, az kireçli, az 
taşlı, belirli düz sınırlı 

 

 
26-48 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil; orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kireçli, az 
taşlı, belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

48-96 

 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil; orta, 
kaba, yarı köşeli blog strüktür, kireçli, az 
taşlı, belirli dalgalı sınırlı, kısmen yaygın 
kireç nodülleri 

 
 

 
96-120 

 

 
Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil; kireçli, az 
taşlı, geçişli dalgalı sınırlı 

 
 
 

120-145 

 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 5/4), 
nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kil tın; orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kireçli, az taşlı, belirli dalgalı 
sınırlı 

 

145 + 
Çok taşlı, çakıllı   ve çamur   materyal 
örnekleme yapılmadı. 

 

Ap 

AB 

Bw1 

Bw2 

BC 

C 
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Profil 28 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-26 7,93 0,53 0,02 8,93 22,86 0,19 0,92 18,10 3,66 

AB 26-48 8,04 0,46 0,02 13,30 24,01 0,18 0,53 16,49 6,81 

Bw1 48-96 8,01 0,58 0,02 12,23 23,91 0,18 0,45 13,91 9,37 

Bw2 96-120 7,90 0,70 0,02 10,87 24,46 0,18 0,36 9,99 13,92 

BC 120- 

145 
7,99 0,63 

 
0,02 

 
12,91 

25,80 0,13 0,39 8,80 16,48 

C 145+ - - - - - - - - - 

 

 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-26 1,02 4,18 105,60 0,46 

AB 26-48 0,9 0,77 57,70 0,54 

Bw1 48-96 0,55 0,54 55,13 0,46 

Bw2 96-120 0,47 0,54 43,01 0,33 

BC 120-145 0,75 1,94 40,74 1,08 

C 145+ - - - - 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-26 1,26 33,73 17,25 16,48 1,76 34,9 28,8 36,3 CL 

AB 26-48 1,24 40,67 21,63 19,04 0,28 41,9 27,0 31,1 C 

Bw1 48-96 1,22 42,13 21,73 20,40 0,12 46,3 27,2 26,5 C 

Bw2 96-120 1,23 42,87 23,79 19,08 0,10 46,4 24,1 29,5 C 

BC 120- 
145 

1,26 37,23  
19,46 

17,77 1,12  
38,4 

 
21,3 

40,3  
CL 

C 145+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 29 
Koordinatı : 532883 Doğu, 4428058 Kuzey, 1074 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal, Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

 
0-19 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4), 
kumlu kil, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçsiz, taşlı, çok ince 
çok yaygın saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 
 
 

 
19-43 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4), 
kumlu kil, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçsiz, çok taşlı, çok 
ince seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, 0,2-2 cm çapında 
köşeli taşlar 

 
 

 
43-80 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4), 
kumlu kil, orta, küçük strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçsiz, çok 
taşlı, çok ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 
 

80-101 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4), 
kumlu kil tın , orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçsiz, çok taşlı, çok 
ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı 

 
 
 
 

101 + 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/4), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4), 
kil, masif strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçsiz, az taşlı, belirli 
dalgalı sınırlı, kaba silikan sideler 
gözlenmiştir. Kısmen kireç taşı 
bozulmaları var, komple kil. 

 

Ap 

A2 

Bw 

C1 

C2 
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Profil 29 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-19 7,60 0,67 0,03 3,11 32,65 0,17 0,46 20,82 11,20 

A2 19-43 7,68 0,58 0,02 1,36 29,83 0,19 0,53 17,34 11,77 

Bw 43-80 7,69 0,39 0,02 1,46 33,72 0,18 0,47 22,16 10,91 

C1 80-101 7,86 0,35 0,01 6,41 32,38 0,19 0,33 22,15 9,70 

C2 101+ 7,82 0,38 0,02 6,60 46,08 0,16 0,61 27,16 18,14 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-19 0,44 3,64 47,71 0,56 

A2 19-43 0,84 2,40 57,70 0,34 

Bw 43-80 0,64 1,39 47,71 0,56 

C1 80-101 0,43 0,08 36,34 0,41 

C2 101+ 0,6 0,23 68 0,80 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-19 1,37 34,65 18,06 16,59 1,07 35,9 15,3 48,8 SC 

A2 19-43 1,35 35,74 18,53 17,21 1,05 36,2 17,5 46,3 SC 

Bw 43-80 1,36 35,47 18,16 17,31 1,11 36,0 16,8 47,2 SC 

C1 80-101 1,34 25,46 13,22 12,24 1,60 23,3 13,2 63,5 SCL 

C2 101+ 1,24 41,23 22,59 18,64 0,17 46,2 21,0 32,8 C 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 30 
Koordinatı : 536332 Doğu, 4428352 Kuzey, 859 m 
Ana Materyal Niteliği : Volkanik, Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

 
0-17 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(5YR 4/3), nemli iken koyu 
kırmızımsı kahverengi (5YR 3/3), 
kumlu kil tın, orta, küçük, yarı 
köşeli blog strüktür, kireçsiz, çok 
taşlı, orta yaygın saçak kökler, 
geçişli kırıklı sınırlı, içerisinde 10 
cm çapında  T2 taşlılık yer yer 
toprak cepleri oluşmuş. 

 

17 + 
 

Ana Kaya Volkanik Kaya 

 

A 

R 
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Profil 30 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-17 

 
 

7,71 

 
 

0,52 

0,02 1,16  
 

22,99 

 
 

0,18 

 
 

0,91 

 
 

16,36 

 
 

5,54 

R 17+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-17 0,99 10,93 102,24 0,5 

R 17+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-17 1,37 27,31 14,07 13,24 4,60 27,7 16,9 55,4 SCL 

R 17+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 31 
Koordinatı : 540126 Doğu, 4429563 Kuzey, 827 m 
Ana Materyal Niteliği : Sabrolit, Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç, Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 
 

0-18 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 
6/3), nemli iken kahverengi (10YR 
5/3), kumlu tın, zayıf, orta, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken yumuşak, 
nemli iken gevşek, yaş iken az 
yapışkan, orta kireçli, taşlı, çok ince 
yaygın kökler, belirli dalgalı sınırlı 

18 + Çamurtaşı örnekleme yapılmadı 

 

A 

Cr 
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Profil 31 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-18 

 
 

7,94 

 
 

0,36 

0,01 26,30  
 

28,56 

 
 

0,31 

 
 

0,39 

 
 

24,66 

 
 

3,20 

Cr 18+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-18 1,53 0,70 36,34 0,43 

Cr 18+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-18 1,48 15,23 7,64 7,59 5,17 10,7 17,1 72,2 SL 

Cr 18+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 32 
Koordinatı : 538512 Doğu, 4430538 Kuzey, 719 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

 
0-23 

 
Kuru iken  çok soluk kahverengi 
(10YR 7/3), nemli iken soluk 
kahverengi (10YR 6/3), kil, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken hafif  sert, nemli iken gevşek, 
yaş iken az yapışkan, kireçli, taşlı, 
belirli düzensiz sınırlı 

 
 

 
23 + 

 
Kuru iken  çok soluk kahverengi 
(10YR 7/3), nemli iken soluk 
kahverengi (10YR 6/3), kil tın, ana 
materyal marn  örnekleme 
yapılmadı. 

 

A 

C 



116  

Profil 32 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-23 

 
 

8,04 

 
 

0,50 

0,02 39,50  
 

24,49 

 
 

0,29 

 
 

0,64 

 
 

20,82 

 
 

2,74 

C 23+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-23 1,6 1,08 74,18 0,65 

C 23+ - - - - 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-23 1,23 39,88 21,75 18,13 0,26 41,0 27,2 31,8 C 

C 23+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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A 

Cr 

 PROFİL NO: 33 
Koordinatı : 544390 Doğu, 4438982 Kuzey, 915 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç, Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-20 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu tın, orta, orta, furda 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan,  az 
kireçli, taşsız, ince seyrek saçak 
kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 
20 + 

Kısmen çamur örnek alınmadı (farklı 
ana materyal). 
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Profil 33 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-20 

 
 

8,10 

 
 

0,36 

0,01 5,73  
 

43,65 

 
 

0,41 

 
 

0,47 

 
 

38,11 

 
 

4,67 

Cr 20+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-20 1,22 0,62 38,51 0,97 

Cr 20+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-20 1,45 20,44 10,43 10,01 6,29 19,1 23,8 57,1 SL 

Cr 20+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 34 
Koordinatı : 543626 Doğu, 4431661 Kuzey, 1060 m 
Ana Materyal Niteliği : Sabrolit, Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-12 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kil, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, plastik, 
kireçli, az taşlı, ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

12-33 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kil, orta, küçük strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, plastik, kireçli, taşsız, çok 
ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı 

 
 

 
33-72 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kil tın, orta, orta, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan, plastik, 
kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı, 
kısmen kireç nodulleri 

 
 

 
72-117 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kil tın, orta, orta, masif strüktür, 
kuru iken sert, nemli iken sıkı, aşırı 
sıkı, yaş iken plastik, kireçli, taşsız, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, 
geçişli dalgalı sınırlı, yaygın kireç 
nodülleri ve miselleri 

 

 
117 + 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kumlu kil tın, orta, orta, masif 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken plastik, taşsız, çok 
ince çok seyrek saçak kökler 

 

Ap 

Ad 

Bw 

Ck 

C2 
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Profil 34 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-12 7,93 0,40 0,02 5,92 38,74 0,42 0,74 30,76 6,83 

Ad 12-33 7,70 0,41 0,02 8,54 38,65 0,42 0,60 28,47 9,15 

Bw 33-72 7,89 0,44 0,02 16,98 35,73 0,38 0,46 24,60 10,30 

Ck 72-117 8,11 0,41 0,02 17,76 33,78 0,52 0,39 19,03 13,84 

C2 117+ 8,14 1,11 0,04 11,65 32,29 0,67 0,31 16,12 15,20 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-12 1,46 1,16 71,31 0,53 

Ad 12-33 1,31 0,08 57,7 0,35 

Bw 33-72 0,91 0,08 47,71 0,76 

Ck 72-117 0,64 0,23 34,21 0,55 

C2 117+ 0,44 0,54 28,13 1,25 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-12 1,24 40,65 21,86 18,79 0,22 42,1 29,9 28,0 C 

Ad 12-33 1,21 41,77 22,54 19,23 0,14 45,5 28,4 26,1 C 

Bw 33-72 1,26 38,15 20,50 17,65 0,27 39,6 27,2 33,2 CL 

Ck 72-117 1,28 33,84 17,23 16,61 0,31 34,7 28,7 36,6 CL 

C2 117+ 1,35 27,67 14,12 13,55 2,41 25,3 26,7 48,0 SCL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 35 
Koordinatı : 545626 Doğu, 4440141 Kuzey, 837 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 
 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 
 

0-14 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu tın, orta, küçük, furda 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 

 

 
14-26 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu tın , zayıf, küçük, yarı 
köşeli blog strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, az taşlı, ince çok seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 

26 + 
 

- 

 

A 

A2 

R 
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Profil 35 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A 0-14 7,62 0,47 0,02 7,76 28,14 0,37 0,51 25,52 1,74 

A2 14-26 7,89 0,45 0,01 8,06 29,79 0,52 0,37 27,01 1,89 

R 26+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-14 1,41 2,48 52,61 1,31 

A2 14-26 1,11 1,01 36,34 0,68 

R 26+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-14 1,48 14,79 7,53 7,26 14,77 8,9 21,3 69,8 SL 

A2 14-26 1,50 15,77 8,07 7,70 22,98 9,6 18,0 72,4 SL 

R 26+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 36 
Koordinatı : 547024 Doğu, 4439860 Kuzey, 923 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dağ, Plato 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-18 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 
6/3), nemli iken kahverengi (10YR 
5/3), kumlu tın , orta, küçük, furda 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçsiz, taşsız, ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 

 
18-32 

kumlu tın , zayıf, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken hafif sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken az 
yapışkan, kireçsiz, taşlı, ince çok 
seyrek saçak kökler, geçişli dalgalı 
sınırlı 

 
32 + 

Fe yüksek kısmen fosilleşmiş kolay 
parçalanan kayaç (çamurtaşı) 

 

A 

A2 

R 
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Profil 36 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A 0-18 7,83 0,55 0,02 1,07 33,85 0,53 0,45 29,17 3,69 

A2 18-32 7,87 0,52 0,02 0,97 39,09 0,64 0,32 31,24 6,88 

R 32+ - - - -- - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-18 1,73 2,71 43,01 0,54 

A2 18-32 1,07 2,63 24,33 0,54 

R 32+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-18 1,47 19,25 10,01 9,24 22,15 16,3 21,9 61,8 SL 

A2 18-35 1,45 19,40 10,14 9,26 9,69 16,5 25,3 58,2 SL 

R 32+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 37 
Koordinatı : 548139 Doğu, 4440881 Kuzey, 892 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı, Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç, Dağ 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

0-19 Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kumlu tın , orta, küçük, furda 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçsiz, 
taşlı, ince seyrek saçak kökler, 
geçişli dalgalı sınırlı 

 

19 + 

 

A 

R 
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Profil 37 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-19 

 
 

7,66 

 
 

0,48 

0,02 1,16  
 

22,63 

 
 

0,53 

 
 

0,43 

 
 

17,64 

 
 

4,03 

R 19+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-19 1,83 2,17 50,13 0,49 

R 19+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-19 1,46 19,06 8,05 11,01 12,16 15,1 76,2 58,7 SL 

R 19+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 38 
Koordinatı : 546147 Doğu, 4447480 Kuzey, 781 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

Tanımlama 

0-20 Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu tın , çok zayıf, çok 
küçük, furda strüktür, kuru iken 
yumuşak, nemli iken gevşek, yaş 
iken az yapışkan, kireçli, taşlı, ince 
yaygın saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, bozulmamış örnek alınmadı 
çok taşlı 

20 + 

 

A 

R 
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Profil 38 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A  
 

0-20 

 
 

7,74 

 
 

0,51 

0,02 16,60  
 

25,35 

 
 

0,40 

 
 

1,22 

 
 

20,75 

 
 

2,98 

R 20+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-20 2,06 5,27 134,22 0,92 

R 20+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-20 1,50 15,22 7,73 7,49 20,01 10,0 21,7 68,3 SL 

R 20+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 39 
Koordinatı : 547060 Doğu, 4449357 Kuzey, 668 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova, Alt Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

0-17 

Kuru iken kahverengi (10YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi  (10YR 
3/3), kumlu kil tın, orta, orta, granüler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, ince 
yaygın saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

17-37 

Kuru iken kahverengi (10YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi  (10YR 
3/3), kil tın, orta, orta, masif strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 

 
37-78 

Kuru iken kahverengi (10YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi  (10YR 
3/3), kil, orta, orta, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşsız, çok 
ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, yaygın kireç nodülleri 3 
mm çapında 

 
 

 
78-118 

Kuru iken kahverengi (10YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi  (10YR 
3/3), kil,  orta, kaba, yarı köşeli blog, 
masif strüktür, kuru iken sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, 
taşsız, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, yaygın kireç 
nodülleri 3 mm çapında 

118 + Kil tın 

 

Ap 

Ad 

Bw 

Bk 

C 
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Profil 39 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-17 7,63 0,51 0,02 3,40 33,21 0,74 0,80 22,93 8,74 

Ad 17-37 7,97 0,49 0,02 4,17 33,61 0,98 0,46 22,75 9,43 

Bw 37-78 7,99 0,55 0,02 12,23 33,94 1,38 0,39 21,55 10,62 

Bk 78-118 7,77 0,67 0,03 21,55 31,41 1,30 0,32 17,53 12,25 

C 118+ 7,75 1,39 0,06 45,13 22,69 0,87 0,19 10,50 11,14 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-17 0,92 6,43 71,31 1,04 

Ad 17-37 0,87 1,24 52,61 1,99 

Bw 37-78 0,52 0,62 38,51 3,23 

Bk 78-118 0,49 1,08 32,14 3,27 

C 118+ 0,32 1,70 15,69 3,04 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-17 1,38 25,2 13,04 12,16 2,85 22,7 27,2 50,1 SCL 

Ad 17-37 20,29 36,16 18,62 17,54 0,27 37,4 21,0 41,6 CL 

Bw 37-78 1,24 41,88 22,89 18,99 0,13 45,9 19,5 34,6 C 

Bk 78-118 2,24 41,74 22,58 19,16 0,13 45,9 19,4 34,7 C 

C 118+ 1,29 34,26 17,46 16,80 0,35 35,9 21,7 42,4 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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Ap 

Ad 

Bw 

C1 

C2 

 PROFİL NO: 40 
Koordinatı : 546439 Doğu, 4459407 Kuzey, 746 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviya-koliviyal karışım 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Alt Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

0-11 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR 3/3), kil tın, 
orta, küçük, granüler strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
az taşlı, ince yaygın saçak kökler, belirli 
düz sınırlı 

 
 
 

11-37 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR 3/3),  kil tın 
, orta, küçük, yarı köşeli blog strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken çok yapışkan, az taşlı, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 

 
37-64 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR 3/3),  kil tın 
, orta, küçük, yarı köşeli blog, masif 
strüktür, az taşlı, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
 

 
64-89 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR 3/3),  kil tın 
, orta, küçük, masif strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok taşlı, çok ince çok seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı, çeşitli 
büyüklüklerde taşlılık 

 

 
89 + 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/4), nemli 
iken koyu kahverengi (7,5YR 3/4),  kil tın 
, orta, küçük, masif strüktür, kuru iken 
çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
çok yapışkan, taşsız, çok ince  çok 
seyrek saçak kökler 
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Profil 40 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-11 7,76 0,59 0,02 7,38 40,68 0,45 0,80 32,27 7,16 

Ad 11-37 7,90 0,53 0,02 11,36 39,50 0,93 0,46 27,34 10,77 

Bw 37-64 7,82 0,59 0,02 11,65 44,94 1,19 0,47 27,82 15,47 

C1 64-89 8,02 0,49 0,02 14,46 39,59 3,29 0,32 21,85 14,13 

C2 89+ 8,09 1,37 0,07 13,39 45,00 5,73 0,46 23,08 15,73 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-11 0,92 2,94 92,44 1,44 

Ad 11-37 0,84 1,08 40,74 1,32 

Bw 37-64 0,62 0,54 43,01 2,11 

C1 64-89 0,57 0,15 30,11 1,91 

C2 89+ 0,37 0,39 47,71 10,60 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-11 1,28 34,17 17,52 16,65 0,37 35,5 16,4 38,1 CL 

Ad 11-37 1,37 34,05 17,36 16,69 0,38 35,2 25,8 39,0 CL 

Bw 37-64 1,28 31,22 16,45 14,77 0,44 30,9 27,5 41,6 CL 

C1 64-89 1,26 32,17 16,77 15,40 0,44 28,8 34,2 37,0 CL 

C2 89+ 1,31 34,28 17,58 16,70 0,35 35,7 21,2 43,1 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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Ap 

A2 

Bss1 

Bss2 

C 

 
 

 PROFİL NO: 41 
Koordinatı : 544623 Doğu, 4458204 Kuzey, 807 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 
 

0-17 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil, orta, küçük, 
granüler strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, çok plastik, az kireçli, az 
taşlı, ince seyrek saçak kökler, belirli 
düz sınırlı 

 
 
 

17-40 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil, orta, orta, 
yarı köşeli blog strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, çok plastik, kireçsiz, az taşlı, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
düz sınırlı, orta düzeyde ss 

 
 
 

40-69 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken sarımsı kırmızı (5YR 
4/6), kil, kuvvetli, kaba, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken 
çok sıkı,  yaş iken çok yapışkan,  çok 
plastik, kireçsiz, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, orta düzeyde ss 

 
 
 
 

69-108 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi 
(2,5YR 5/4), nemli iken kırmızımsı 
kahverengi (2,5YR 4/4), kil, orta, orta, 
yarı köşeli blog strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, çok plastik, kireçsiz, taşsız, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, hepatit şeritleri, küçük 
düzeyde ss 

 
 

 
108 + 

Kuru iken kırmızı (2,5YR 5/6), nemli 
iken kırmızı (2,5YR 4/6), kil tın, orta, 
orta, masif strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
plastik, kireçsiz, taşsız, belirli dalgalı 
sınırlı, limonit ve hepatit izleri teksel 
yapı ss yok, çok taşlılık 157 cm kadar 
devam ediyor. 
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Profil 41 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-17 7,81 0,55 0,03 15,14 42,40 0,65 0,75 29,71 11,29 

A2 17-40 7,91 0,45 0,02 12,23 42,77 1,16 0,34 26,23 15,04 

Bss1 40-69 7,71 0,56 0,03 10,87 44,48 2,50 0,33 18,28 23,36 

Bss2 69-108 7,91 0,70 0,04 7,08 47,34 5,32 0,34 9,88 31,81 

C 108+ 8,04 0,97 0,06 6,70 49,94 7,85 0,26 4,88 36,95 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-17 1,07 10,93 68,49 0,54 

A2 17-40 0,58 1,70 28,13 1,31 

Bss1 40-69 0,69 0,31 32,14 4,27 

Bss2 69-108 0,3 0,31 28,13 6,88 

C 108+ 0,26 2,56 20,72 6,70 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-17 1,20 43,67 24,64 19,03 0,12 52,8 15,8 31,4 C 

A2 17-40 1,17 43,20 20,28 22,92 0,11 54,2 21,9 23,9 C 

Bss1 40-69 1,14 43,74 24,16 19,58 0,11 56,0 22,3 21,7 C 

Bss2 69-108 1,09 44,13 25,81 18,32 0,11 59,9 23,0 17,1 C 

C 108+ 1,27 31,22 15,81 15,41 0,40 30,4 37,4 32,2 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 42 
Koordinatı : 544712 Doğu, 4455069 Kuzey, 708 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal, Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Etek  
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

 
 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 
 

0-19 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 4/4), kil tın, orta, 
orta, granüler strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince 
yaygın saçak kökler, belirli  düz 
sınırlı 

 
 

19-63 

Kumlu kil tın, orta, küçük, yarı köşeli 
blog strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, az taşlı, çok ince 
çok seyrek saçak kökler, belirli düz 
sınırlı 

 

63-82 
Belirli   düz   sınırlı,   köşeli   taş   ve 
kısmen çakıl örnekleme yapılmadı 

 

82-126 

 
Belirli düz sınırlı, taşla karışık 
materyal örnekleme yapılmadı. 

 

126 + 

 
Kumla   karışık,   çamurlu   materyal 
örnekleme yapılmadı 

 

Ap 

A2 

IC 

IC2 

IIC3 



136  

Profil 42 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-19 8,03 0,64 0,02 12,91 27,77 0,45 0,71 19,36 7,26 

A2 19-63 7,94 0,52 0,02 13,30 27,71 0,80 0,39 18,66 7,86 

IC 63-82 - - - - - - - - - 

IC2 82-126 - - - - - - - - - 

IIC3 126+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-19 1,7 3,49 89,27 1,60 

A2 19-63 1,05 0,62 45,34 1,23 

IC 63-82 - - - - 

IC2 82-126 - - - - 

IIC3 126+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-19 1,30 29,14 15,05 14,09 0,33 28,3 27,4 44,3 CL 

A2 19-63 1,37 26,19 13,41 12,78 2,67 23,4 20,0 56,6 SCL 

IC 63-82 - - - - - - - - - 

IC2 82-126 - - - - - - - - - 

IIC3 126+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 43 
Koordinatı : 542869 Doğu, 4466239 Kuzey, 705 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Ova 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

0-12 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kil tın, orta, 
küçük, granüler strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, taşsız, ince seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı 

 

 
12-36 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kumlu kil, 
orta, küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken 
çok yapışkan, taşsız, ince seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, kısmen çörtler 

 
 

36-52 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), nemli 
iken kahverengi (10YR 4/3), kumlu tın, 
masif strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, taşsız, 
ince seyrek saçak kökler, belirli düz sınırlı, 
bozulmamış örnek alınmadı 

52-73 Kum (çimentolaşmış) örnek alınmadı 

 
73 + 

 
Kum+çakıl depozit örnek alınmadı 

 

Ap 

A2 

AC 

C1 

C2 
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Profil 43 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-12 8,05 1,21 0,05 5,82 30,84 0,70 1,03 17,67 11,45 

A2 12-36 7,70 0,87 0,03 9,32 28,36 0,76 0,46 15,56 11,59 

AC 36-52 7,86 0,72 0,02 7,18 20,06 0,74 0,26 9,92 9,14 

C1 52-73 - - - - - - - - - 

C2 73+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-12 2,05 8,91 119,56 3,09 

A2 12-36 1,27 1,08 52,61 3,02 

AC 36-52 0,76 0,23 28,13 2,53 

C1 52-73 - - - - 

C2 73+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-12 1,27 38,25 20,54 17,71 0,36 39,1 27,0 33,9 CL 

A2 12-36 1,36 36,85 19,04 17,81 0,90 37,1 17,7 45,2 SC 

AC 36-52 1,54 16,23 8,32 7,91 6,46 16,0 7,8 76,2 SL 

C1 52-73 - - - - - - - - - 

C2 73+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 44 
Koordinatı : 534203 Doğu, 4466416 Kuzey, 749 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-16 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 
6/3), nemli iken kahverengi (10YR 
5/3), kumlu tın, orta, küçük, granüler 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı 

 
 
 

16-41 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 
6/3), nemli iken kahverengi (10YR 
5/3), kumlu tın, masif strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, taşsız, çok ince 
çok seyrek saçak kökler 

 
 

41-62 

 
 

Kum bandı örnekleme yapılmadı 

 
 
 
 

62 + 

 
Kil tın, masif strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşsız, çok ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 62 
cm’den itibaren belirgin pas lekeleri 
taban suyu 62 cm’den başlıyor. 

 

Ap 

AC 

IC1 

IC2 
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Profil 44 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-16 7,63 2,33 0,07 7,38 22,23 2,25 0,64 11,92 7,42 

AC 16-41 7,70 1,48 0,05 7,47 20,93 1,90 0,52 11,00 7,51 

IC1 41-62 - - - - - - - - - 

IIC2 62+ 7,73 0,81 0,03 9,61 30,49 1,35 0,39 13,58 15,17 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-16 1,05 4,80 80,07 13,31 

AC 16-41 0,58 3,02 65,72 11,13 

IC1 41-62 - - - - 

IIC2 62+ 0,5 0,62 45,34 5,66 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 

H,A 
gr/cm3

 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-16 1,47 19,84 10,05 9,79 9,69 18,5 23,1 58,4 SL 

AC 16-41 1,50 15,86 8,01 7,85 13,34 15,6 14,6 69,8 SL 

IC1 41-62 - - - - - - - - - 

IIC2 62+ 1,26 36,86 19,00 17,86 0,45 36,9 29,5 33,6 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 45 
Koordinatı : 534366 Doğu, 4470475 Kuzey, 936 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

 
0-10 

Kuru iken  çok soluk kahverengi 
(10YR 7/3), nemli iken soluk 
kahverengi (10YR 6/3), kumlu tın, 
çok zayıf, granüler, masif  strüktür, 
kuru iken yumuşak, nemli iken 
gevşek, yaş iken plastik değil, 
toprak kumlu olduğundan 
bozulmamış örnek alınmadı. 

 
 

 
10-30 

Kuru iken  çok soluk kahverengi 
(10YR 7/3), nemli iken soluk 
kahverengi (10YR 6/3), kumlu tın, 
teksel strüktür, kuru iken hafif sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan 
değil, toprak kumlu olduğundan 
bozulmamış örnek alınmadı 

 
 

 
30-64 

Kuru iken  çok soluk kahverengi 
(10YR 7/4), nemli iken soluk 
kahverengi (10YR 6/4), kumlu tın , 
masif strüktür, kuru iken yumuşak, 
nemli iken gevşek, yaş iken 
yapışkan değil, toprak kumlu 
olduğundan bozulmamış örnek 
alınmadı 

 

64 + 
 

kumlu tın, teksel strüktür,. 

 

Ap 

AC 

C1 

C2 
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Profil 45 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-10 7,72 0,50 0,02 11,94 36,54 0,99 0,33 26,57 8,65 

AC 10-30 7,51 0,43 0,01 11,84 36,61 1,05 0,26 26,01 9,29 

C1 30-64 7,71 0,39 0,01 11,74 37,11 1,29 0,26 25,23 10,33 

C2 64+ 7,61 0,34 0,01 16,40 38,22 1,58 0,21 20,68 15,76 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-10 0,93 1,94 38,51 2,99 

AC 10-30 0,91 1,08 28,13 1,58 

C1 30-64 0,37 0,46 17,32 1,29 

C2 64+ 0,39 0,46 8,28 1,88 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-10 1,57 15,33 7,74 7,59 22,23 9,1 7,7 83,2 LS 

AC 10-30 1,54 15,32 7,71 7,61 16,15 10,5 10,1 79,4 SL 

C1 30-64 1,53 16,27 8,32 7,95 13,34 14,4 9,4 76,2 SL 

C2 64+ 1,55 17,72 9,03 8,69 10,88 15,1 8,3 76,6 SL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 46 
Koordinatı : 524146 Doğu, 4464017 Kuzey, 809 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal, Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Düz 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Vadi Tabanı, Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-11 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 
6/3), nemli iken kahverengi (10YR 
5/3), kumlu tın, zayıf, küçük, furda 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli 
iken sıkı, yaş iken az yapışkan, 
kireçli, taşlı, ince yaygın saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı 

 
11-28 

Belirli düz sınırlı, çok ince kum ve 
çakıl karışık materyal (örnekleme 
yapılmadı). 

 
 

 
28-39 

Kuru iken kahverengi (10YR 4/3), 
nemli iken koyu kahverengi (10YR 
3/3), kumlu kil tın, masif strüktür, 
kuru iken çok sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken çok yapışkan, kireçli, 
az taşlı, ince yaygın saçak kökler, 
belirli düz sınırlı, yaygın pas lekeleri 

 

39-50 
Belirli düz sınırlı, kaba kum ve çakıl 
bandı örnekleme yapılmadı 

 

50-55 
Pas lekeleri ile sırt depozit 
örnekleme yapılmadı. 

 
 

 
55-83 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 4/4), tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken çok sert, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken çok yapışkan, kireçli, 
taşsız, ince seyrek saçak kökler, 
belirli düz sınırlı, yaygın pas lekeleri 

 
 
 

93-96 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 4/4), tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, çok 
kireçli, taşsız, ince seyrek saçak 
kökler, belirli düz sınırlı, yaygın pas 
lekeleri, kısmen kireç birikimleri 

 
96-118 

Belirli düz sınırlı, kaba kum bandı 
yaygın pas lekeleri kısmen silt 
zonları örnekleme yapılmıştır. 

118-127 
Belirli düz sınırlı, silt depozit, yaygın 
pas lekeleri, örnekleme yapılmadı. 

127-142 
Belirli düz sınırlı, ince kum depozit, 
örnekleme yapılmadı 



144  

142 + 
Belirli  düz  sınırlı,   çakıllı  depozit, 
örnekleme yapılmadı. 

 

 

A 

C 

IIC 

IIIC 

IVC4 

IBw1 

IIBw2 

VC5 

VIC6 

VIIC7 

VIIIC8 
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Profil 46 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A 0-11 7,64 0,55 0,02 5,34 20,60 0,94 1,16 13,33 5,17 

C 11-28 - -  - - - - - - 

IIC2 28-39 7,71 0,50 0,02 5,05 25,51 1,35 0,86 15,92 7,38 

IIIC3 39-50 - - - - - - - - - 

IVC4 50-55 - - - - - - - - - 

IBw1 55-83 7,58 0,65 0,03 6,31 25,83 1,12 0,46 16,81 7,44 

IIBw2 83-96 7,91 0,48 0,02 6,89 27,19 1,21 0,39 16,51 9,09 

 

Horizon Derinlik (cm) O,M 
(%) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-11 1,29 2,87 178,98 3,44 

C 11-28 - - - - 

IIC2 28-39 1,05 1,01 105,60 4,07 

IIIC3 39-50 - - - - 

IVC4 50-55 - - - - 

IBw1 55-83 1,22 0,62 47,71 5,94 

IIBw2 83-96 0,92 0,23 52,61 4,14 

VC5 96-118 - - - - 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-11 1,50 16,03 8,21 7,82 20,01 13,0 14,3 72,7 SL 

C 11-28 - - - - - - - - - 

IIC2 28-39 1,39 27,15 13,81 13,34 4,31 26,0 17,9 56,1 SCL 

IIIC3 39-50 - - - - - - - - - 

IVC4 50-55 - - - - - - - - - 

IBw1 55-83 1,36 33,23 17,01 16,22 1,55 23,9 42,8 33,3 L 

IIBw2 83-96 1,37 32,86 16,92 15,94 2,05 20,7 37,4 41,9 L 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 47 
Koordinatı : 522329 Doğu, 4460534 Kuzey, 1005 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

 
0-14 

Kuru iken kahverengi (10YR  5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), kil 
tın, orta, küçük, granüler strüktür, kuru 
iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
yaygın çörtler. 

 
 

 
14-50 

Kuru iken kahverengi (10YR  4/3), 
nemli iken koyu kahverengi  (10YR 
3/3), kil; orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, taşlı, ince 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, yaygın çörtler. 

 
 
 

 
50-87 

Kuru iken soluk  kahverengi  (10YR 
6/3), nemli iken koyu kahverengi 
(10YR 5/3), kil tın; orta, küçük, yarı 
köşeli blog masif strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok kireçli, çok taşlı, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, yaygın kireç miselleri 

 
87 + 

 

Kürekle kazılabilen taşlaşmış 
çamurtaşı örnekleme yapılmadı 

 

Ap 

Bw 

Bk 

Cr 
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Profil 47 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-14 7,57 0,54 0,02 2,72 34,36 0,13 1,67 28,57 3,99 

Bw 14-50 7,74 0,44 0,02 11,94 36,10 0,48 1,21 28,76 5,65 

Bk 50-87 7,78 0,37 0,02 17,65 34,94 0,80 0,80 29,66 3,68 

Cr 87+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-14 2,08 3,41 224,79 2,97 

Bw 14-50 1,23 0,77 141,99 2,98 

Bk 50-87 0,25 0,31 95,65 2,06 

Cr 87+ - - -- - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-14 1,32 34,66 17,72 16,94 0,56 35,9 19,3 44,8 CL 

Bw 14-50 1,21 42,01 23,14 18,87 0,21 46,6 19,2 34,2 C 

Bk 50-87 1,28 32,83 16,86 15,97 0,45 33,8 27,3 38,9 CL 

Cr 87+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 48 
Koordinatı : 521907 Doğu, 4453508 Kuzey, 1442 m 
Ana Materyal Niteliği : Lakustrin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik 
(cm) 

 Tanımlama  

 
 

 
0-10 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil tın, orta, orta, 
granüler strüktür, kuru iken çok sert, 
nemli iken çok sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşlı,  ince yaygın saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı, yaygın taşlı. 

 
 
 

10-26 

Kuru iken kırmızımsı kahverengi (5YR 
4/4), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil tın,  orta, 
küçük, yarı köşeli blog, taneli strüktür, 
kuru iken sert, nemli iken çok sıkı, yaş 
iken yapışkan, çok taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 

 
26-62 

Kuru iken açık sarımsı kahverengi 
(10YR 6/4), nemli iken sarımsı 
kahverengi (10YR 5/4), kil tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog, masif  strüktür, 
kuru iken yumuşak, nemli iken çok sıkı, 
yaş iken yapışkan, taşlı, ince çok seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 
62 + 

Taşlaşmış materyal örnekleme 
yapılmadı 

 

Ap 

A2 

AC 

Cr 
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Profil 48 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-10 7,96 0,45 0,02 11,55 34,42 0,44 0,68 30,98 2,32 

A2 10-26 7,98 0,41 0,02 12,03 35,52 0,60 0,54 28,75 5,63 

AC 26-62 8,01 0,30 0,01 26,20 30,16 0,51 0,26 25,06 4,33 

Cr 62+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-10 2,42 9,38 68,49 2,20 

A2 10-26 1,57 1,32 52,61 1,04 

AC 26-62 0,76 0,85 17,32 1,15 

Cr 62+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-10 1,26 34,14 17,53 16,61 0,43 35,0 35,3 29,7 CL 

A2 10-26 1,28 37,22 19,24 17,98 0,38 38,7 31,3 30,0 CL 

AC 26-62 1,31 30,16 16,37 13,79 0,42 30,0 31,6 38,4 CL 

Cr 62+          
HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 49 
Koordinatı : 526636 Doğu, 4453695 Kuzey, 1108 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal, Lakustrin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 

 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-10 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 5/4), 
nemli iken kahverengi (7,5YR 4/4), 
tın, kuru iken sert, nemli iken çok 
sıkı, yaş iken çok yapışkan, az taşlı, 
ince yaygın saçak kökler, belirli 
dalgalı sınırlı, taşlı olduğu için 
bozulmamış örnek alınmadı 

 
 
 

10-29 

Kil, orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken  çok 
yapışkan, taşlı, ince çok seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı, taşlı 
olduğu için bozulmamış örnek 
alınmadı 

 
 
 

29-49 

Kil, orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli 
iken çok sıkı, yaş iken  çok 
yapışkan, çok taşlı, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, aşırı tozlu 
olduğu için bozulmamış örnek 
alınmadı 

49 + 
Büyük çapta taş ve kaya parçaları 
örnekleme yapılmadı 

 

Ap 

A2 

Ac 

R 
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Profil 49 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-10 7,93 0,52 0,02 10,38 28,20 0,30 0,46 24,86 2,58 

A2 10-29 8,07 0,29 0,01 10,29 30,88 0,37 0,47 27,50 2,53 

AC 29-49 7,96 0,70 0,03 10,77 28,77 0,23 0,44 25,97 2,13 

R 49+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-10 0,65 4,26 52,61 2,15 

A2 10-29 0,54 0,46 43,01 1,76 

AC 29-49 0,26 0,31 43,01 3,96 

R 49+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
HA 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-10 1,38 33,87 17,28 16,59 1,40 23,5 31,9 44,6 L 

A2 10-29 1,22 39,21 21,25 17,96 0,24 40,7 24,4 34,9 C 

AC 29-49 1,21 41,26 22,44 18,82 0,20 42,3 22,5 35,2 C 

R 49+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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Ap 

A2 

Bw 

C1 

IIC2 

 PROFİL NO: 50 
Koordinatı : 528643 Doğu, 4454694 Kuzey, 968 m 
Ana Materyal Niteliği : Koluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Etek 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

0-15 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 6/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 5/3), kumlu 
kil tın, orta, küçük, granüller strüktür, 
kuru iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı 

 
 
 

15-38 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 6/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 5/3), kumlu 
kil tın, orta, küçük, yarı köşeli blog 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken 
çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, kireçli, 
az taşlı, çok ince seyrek saçak kökler, 
belirli dalgalı sınırlı,  çok taşlı 
bozulmamış örnek alınmadı 

 
 

 
38-70 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 6/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 5/3), kumlu 
tın, orta, küçük, yarı köşeli blog, masif 
strüktür, kuru iken çok sert, nemli iken 
çok sıkı, yaş iken çok yapışkan, çok 
plastik kireçli, taşlı, çok ince seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
bozulmamış örnek alınmadı (taş) 

 
 

 
70-105 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 6/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 5/3), kumlu 
kil tın, orta, küçük, yarı köşeli blog, masif 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken yapışkan, kireçli, çok taşlı, çok 
ince seyrek saçak kökler, belirli dalgalı 
sınırlı 

 
 

105 + 

Kuru iken soluk kahverengi (10YR 6/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 5/3),  kil, 
orta, küçük, masif strüktür, kuru iken 
sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
kireçli, taşsız, çok ince seyrek saçak 
kökler, yeşilimsi kil depozitleri 
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Profil 50 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-15 7,89 0,78 0,02 10,38 23,74 0,48 0,83 15,34 7,09 

A2 15-38 7,84 0,54 0,02 10,00 21,20 0,22 0,57 13,71 6,70 

Bw 38-70 8,11 0,47 0,01 9,90 14,30 0,38 0,19 8,25 5,48 

C1 70-105 8,16 0,53 0,02 9,61 19,37 0,71 0,32 10,06 8,28 

IIC2 105+ 8,14 1,32 0,09 20,19 31,81 4,12 0,86 10,00 16,84 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-15 1,44 5,89 98,92 2,78 

A2 15-38 1,11 1,24 86,15 1,91 

Bw 38-70 0,81 0,85 26,21 1,12 

C1 70-105 0,73 0,23 40,74 3,98 

IIC2 105+ 0,63 0,31 98,92 14,10 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-15 1,39 28,63 14,59 14,04 5,30 27,4 25,4 47,2 SCL 

A2 15-38 1,41 27,17 13,75 13,42 6,89 25,9 20,1 54,0 SCL 

Bw 38-70 1,49 16,85 8,53 8,32 20,01 11,9 16,4 71,7 SL 

C1 70-105 1,41 25,83 13,07 12,76 4,92 23,8 20,5 55,7 SCL 

IIC2 105+ 1,24 39,19 20,86 18,33 0,17 40,0 25,4 34,6 C 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 51 
Koordinatı : 533859 Doğu, 4455619 Kuzey, 1089 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Plato 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 
 

0-26 

Kuru iken koyu kırmızımsı kahverengi 
(5YR 3/3), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil tın, orta, 
orta, granüller strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı, 
yaygın çörtler, > 2 cm çatlaklar 

 

 

 

26-58 

Kuru iken koyu kırmızımsı kahverengi 
(5YR 3/3), nemli iken koyu kırmızımsı 
kahverengi (5YR 3/4), kil, orta, kaba, 
yarı köşeli blog strüktür, kuru iken çok 
sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 
yapışkan, kireçli, az taşlı, ince seyrek 
saçak kökler, geçişli dalgalı sınırlı 

 

58 + 
 

Örnek alınmadı 

 

A 

Bw 

Cr 
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Profil 51 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A 0-26 7,83 0,44 0,02 13,20 55,75 0,75 0,76 44,17 10,07 

Bw 26-50 8,04 0,63 0,03 9,32 56,72 4,03 0,41 29,61 22,68 

Cr 50+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-26 1,19 2,79 83,08 0,84 

Bw 26-58 0,49 0,15 47,71 5,34 

Cr 58+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-26 1,30 35,24 18,12 17,12 0,41 36,1 19,6 44,3 CL 

Bw 26-58 1,19 42,86 23,94 18,92 0,15 49,4 19,5 31,1 C 

Cr 58+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 52 
Koordinatı : 532674 Doğu, 4441000 Kuzey, 1021 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin, Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 
0-13 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), 
nemli iken kahverengi (7,5YR 4/4), 
kil tın, orta, küçük, granüller 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, ince seyrek 
saçak kökler, belirli düz sınırlı, 
yaygın (küçük taşlar) çörtler 

 

 
 

13-25 

Kuru iken kahverengi (7,5YR 4/3), 
nemli iken kahverengi (7,5YR 4/4), 
kil tın, orta, küçük, granüller, masif 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, ince seyrek 
saçak kökler, belirli dalgalı sınırlı, 
yaygın çörtler 

 

 
 

25-83 

Kuru iken pembe (7,5YR 7/4), nemli 
iken açık kahverengi (7,5YR 6/4), 
tın, masif strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, 
geçişli düzensiz sınırlı, yaygın kireç 
pedleri 

 

 
 

83 + 

Kuru iken pembe (7,5YR 7/4), nemli 
iken açık kahverengi (7,5YR 6/4), kil 
tın, masif strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, 
Ck’nın içerisindeki ped dışındaki 
alana la aynı 

 

Ap 

Ad 

Ck 

C2 
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Profil 52 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 
 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-13 8,03 0,42 0,01 32,12 25,88 0,51 0,65 18,57 6,14 

Ad 13-25 7,90 0,37 0,01 36,59 23,08 0,62 0,46 18,64 3,36 

Ck 25-83 7,92 0,40 0,01 28,82 21,31 0,65 0,26 12,36 8,04 

C2 83+ 7,80 0,39 0,02 57,84 27,09 0,60 0,52 20,41 5,56 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-13 1 3,10 80,07 0,77 

Ad 13-25 0,47 1,16 68,49 0,97 

Ck 25-83 0,26 0,39 32,14 2,12 

C2 83+ 0,54 0,23 55,13 1,29 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-13 1,30 31,85 16,25 15,6 0,34 32,7 26,0 41,3 CL 

Ad 13-25 1,3 29,12 15,03 14,1 0,36 28,9 28,1 43,0 CL 

Ck 25-83 1,40 31,03 15,82 15,2 1,71 26,2 28,7 45,1 L 

C2 83+ 1,29 38,28 20,74 17,5 0,28 39,0 24,9 36,1 CL 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 53 
Koordinatı : 531479 Doğu, 4444105 Kuzey, 1000 m 
Ana Materyal Niteliği : 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Dik Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

 
0-16 

Kuru iken kahverengi (10YR 5/3), 
nemli iken kahverengi (10YR 4/3), 
kumlu tın, orta, küçük, furda 
strüktür, kuru iken sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, ince seyrek 
saçak kökler, kireçli, az taşlı, belirli 
düz sınırlı 

 

 
16-30 

Kumlu kil tın; Orta, küçük, yarı 
köşeli blog strüktür, kuru iken sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, 
ince çok seyrek saçak kökler, 
kireçli, taşlı, geçişli dalgalı sınırlı 

 
30 + 

 

A 

C 

R 
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Profil 53 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

A 0-16 7,83 0,49 0,01 2,14 20,98 0,46 0,32 19,52 0,68 

C 16-30 8,01 0,43 0,01 2,04 20,48 0,38 0,19 16,88 3,03 

R 30+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

A 0-16 1,34 1,24 43,01 2,13 

C 16-30 0,84 0,85 24,33 1,48 

R 30+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

A 0-16 1,48 17,25 7,87 9,38 9,69 14,4 20,7 64,9 SL 

C 16-30 1,39 28,84 14,65 14,19 4,35 30,8 21,8 47,4 SCL 

R 30+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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Ap 

Ac 

IC1 

IC2 

IC3 

IC4 

 PROFİL NO: 54 
Koordinatı : 539011 Doğu, 4450468 Kuzey, 812 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Yok 

 
Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 

0-12 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/4), nemli iken koyu sarımsı kahverengi 
(10YR 4/4), kumlu tın, zayıf, küçük, 
granüler strüktür, kuru iken hafif sert, 
nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, belirli 
düz sınırlı 

 
12-31 

Kumlu kil tın; Masif strüktür, kuru iken 
hafif sert, nemli iken sıkı, yaş iken 
yapışkan, belirli düz sınırlı 

 
31-55 

Belirli düz sınırlı, kumlu ve çakıllı 
örnekleme yapılmadı 

 
55-71 

Belirli  düz  sınırlı,  çakıl+kısmen  çamur 
örnekleme yapılmadı 

 

71-80 
Belirli düz sınırlı, kum bandı örnekleme 
yapılmadı 

 
 

80 + 

Kuru iken açık sarımsı kahverengi 
(10YR 6/4), nemli iken sarımsı 
kahverengi (10YR 5/4), kil, masif 
strüktür, kuru iken hafif sert, nemli iken 
sıkı, yaş iken yapışkan, yaygın pas 
lekeleri muhtemelen gömülü horizon 
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Profil 54 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-12 7,90 0,43 0,01 13,68 26,77 0,49 0,59 17,49 8,20 

Ac 12-31 7,88 0,36 0,01 12,71 20,22 0,53 0,40 14,02 5,27 

IC1 31-55 - - - - - - - - - 

IC2 55-71 - - - - - - - - - 

IC3 71-80 - - - - - - - - - 

IC4 80+ 8,04 0,45 0,02 11,74 30,80 0,92 0,46 12,23 17,19 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-12 0,91 1,78 63,00 1,23 

Ac 12-31 0,7 1,39 43,01 0,88 

IC1 31-55 - - - - 

IC2 55-71 - - - - 

IC3 71-80 - - - - 

IC4 80+ 0,44 0,39 57,70 2,91 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-12 1,48 16,82 8,53 8,29 11,40 14,5 18,2 67,3 SL 

Ac 12-31 1,37 25,52 13,02 12,50 4,85 22,6 16,4 61,0 SCL 

IC1 31-55 - - - - - - - - - 

IC2 55-71 - - - - - - - - - 

IC3 71-80 - - - - - - - - - 

IC4 80+ 1,21 41,88 22,85  0,09 46,2 27,3 26,5 C 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 55 
Koordinatı : 527594 Doğu, 4434416 Kuzey, 1488 m 
Ana Materyal Niteliği : Marin 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Yamaç 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

 
 

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 
 
 

0-14 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/6), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 4/6), kumlu kil 
tın, orta, küçük, granüler strüktür, 
kuru iken hafif sert, nemli iken sıkı, 
yaş iken az yapışkan, kireçli, az 
taşlı, ince seyrek saçak  kökler, 
belirli düz sınırlı 

 
 

 
14-28 

Kuru iken sarımsı kahverengi (10YR 
5/6), nemli iken koyu sarımsı 
kahverengi (10YR 4/6), kil tın, orta, 
küçük, yarı köşeli blog strüktür, kuru 
iken hafif sert, nemli iken sıkı, yaş 
iken az yapışkan, kireçli, az  taşlı, 
çok ince çok seyrek saçak kökler, 
belirli düz sınırlı 

 

28-50 
Belirli  düz  sınırlı,  mern  örnekleme 
yapılmadı 

 
40 + 

Taşlaşmış materyal örnekleme 
yapılmadı 

 

Ap 

A2 

C 

Cr 
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Profil 55 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-14 7,97 0,39 0,01 4,46 39,01 0,15 0,33 33,15 5,38 

A2 14-28 8,04 0,28 0,01 7,47 38,57 0,18 0,26 34,12 4,01 

C 28-50 - - - - - - - - - 

Cr 50+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-14 0,89 5,19 36,34 1,26 

A2 14-28 1,12 3,41 34,21 0,74 

C 28-50 - - - - 

Cr 50+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-14 1,33 26,08 13,20 12,88 4,0 23,8 20,4 55,8 SCL 

A2 14-28 1,29 30,84 15,72 15,12 0,39 31,2 28,5 40,3 CL 

C 28-50 - - - - - - - - - 

Cr 50+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 56 
Koordinatı : 535652 Doğu, 4459244 Kuzey, 954 m 
Ana Materyal Niteliği : Karışık 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Çok Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Tepe 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 

 

 

 
0-6 

Kuru iken sarımsı kahverengi 
(2,5YR 5/2), nemli iken  koyu 
sarımsı kahverengi (2,5YR 4/2), tınlı 
kum, çok zayıf, çok küçük, furda 
strüktür, kuru iken dağınık, nemli 
iken dağınık, yaş iken  yapışkan 
değil, az kireçli, taşsız, çok ince çok 
seyrek saçak kökler, kesin düz 
sınırlı, baz örnekleme alınmadı 

6 + Örnekleme alınmadı 

 

Ap 

C 
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Profil 56 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-6 7,70 0,36 0,01 2,04 16,31 0,30 0,25 11,98 3,78 

C 6+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-6 0,76 0,62 30,11 0,83 

C 6+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-6 1,56 12,14 6,21 5,93 26,85 4,1 15,9 80,0 LS 

C 6+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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 PROFİL NO: 57 
Koordinatı : 528263 Doğu, 4456651 Kuzey, 937 m 
Ana Materyal Niteliği : Aluviyal 
Yüzey Topoğrafyası (Röfley) : Hafif Dalgalı 
Arazi Şekli (Fizyografya) : Teras 
Tuzluluk ve Alkalilik : Tuzsuz 

 

  

Derinlik (cm)  Tanımlama  

 
 

0-13 

Kumlu tın, orta, küçük, granüler 
strüktür, taşlı, çok ince seyrek saçak 
kökler, belirli dalgalı sınırlı, profilde 
taşlılık 

 
13-37 

Kumlu tın, masif strüktür, taşlı, çok 
ince seyrek kökler, belirli dalgalı 
sınırlı, taş 

 
37 + 

 

Belirli dalgalı sınırlı, çakıllı killi 
depozit örnekleme yapılmadı 

 

Ap 

AC 

C 
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Profil 57 e ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

Horizon Derinlik 
(cm) 

pH EC 

(dS,m-1) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

KDK 
 

(meq/100gr) 

Değişebilir Katyonlar 

(meq/100gr) 

       Na+
 K+ Ca++ Mg++ 

Ap 0-13 7,68 0,75 0,02 11,84 16,00 0,37 0,69 11,70 3,24 

AC 13-37 7,91 0,48 0,01 17,76 15,89 0,51 0,39 9,36 5,63 

C 37+ - - - - - - - - - 

 

 
Horizon Derinlik (cm) O,M 

(%) 
Fosfor 
(ppm) 

Potasyum 
(ppm) 

SAR 

Ap 0-13 1,29  116,00 1,17 

AC 13-37 0,53  50,13 1,01 

C 37+ - - - - 
 
 

 
Horizon Derinlik 

(cm) 
H,A 

gr/cm3
 

TK 
(%) 

SN 
(%) 

YS 
(%) 

Geçirgenlik 
(cm/h) 

Bünye (%) 

Kil Silt Kum Sınıf 

Ap 0-13 1,49 16,72 8,54 8,18 16,15 16,4 19,60 64,0 SL 

AC 13-37 1,53 15,42 7,92 7,50 19,39 10,2 13,6 76,2 SL 

C 37+ - - - - - - - - - 

HA: Hacim Ağırlığı, TK: Tarla Kapasitesi, SN: Solma Noktası, YS: Yarayışlı su 
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6. TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI 
 

6.1. Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflaması 

Kalecik ilçesine ait yaklaşık 116.025,3 ha alana ait arazilerde ayırt edilmiş olan 1518 adet 
haritalama biriminin, değerlendirmeye alınan tarımsal amaçlı arazi kullanım türlerine (AKT) 
uygunluk derecesini yansıtan Haritalama Birimi Endeksleri (HBE)’den elde edilen OHBE 
değerleri Çizelge 6 da belirtilen sınır  değerleri doğrultusunda gruplandırılarak, araştırma 
alanında yer alan tüm araziler, tarımsal kullanıma uygunluk yönünden sınıflandırılmıştır. Etüt 
alanı topraklarının program ile değerlendirilmesi sonucu her bir haritalama birimine ait 
Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları (TKUS) ve haritalama birimlerinin ŞADY’e tanımlı olan 
150 bitki türü için Oransal Haritalama Birimi Endeks (OHBE) değerleri belirlenmiştir. 
Programa tanımlanmış olan her bir arazi karakteristiği ve bunların etki dereceleri ile 
programa tanımlı 150 bitkinin oransal beklenen ürün endekslerinin (OBÜ) belirlenip TKUS ve 
OHBE değerlerinin hesaplanmasında Şenol (1983)  ve Tarım  Reformu Genel Müdürlüğü 
tarafından çeşitli üniversitelerden ilim insanlarına ve kendi  bünyesinde  çalışan 
agronomistlere dayanılarak hazırlanan ―Arazi Derecelendirmesine Esas Toprak Puanı 
Hesabı‖ kullanılmıştır. 

 

Program değerlendirmesi sonucu etüt alanında 4.562,4 ha (% 3,9) arazinin ―iyi‖, 2761,1 ha 
(%2,4) arazinin ―orta‖ ve 14.605,6 ha (% 12,6) arazinin ―az‖ tarımsal kullanıma uygunluk 
sınıflarında nitelendirilmiştir. Çalışma alanını tarımsal kullanıma uygunluk  sınıflaması 
dağılımı Çizelge 11 ve Şekil 14 de verilmiştir. Arazinin yaklaşık   % 42’sine karşılık gelen 
48685.4 ha alan ise N sembolü ile gösterilen ve tarımsal kullanılar için hiç uygun olmaya 
alanları oluşturmaktadır. Buna karşılık arazilerin tarımsal faaliyetler karşısında toprakların 
özellikle risk altında olduğu özellikle tarımsal kullanım sınıfları içerisinde S4, S5 ve S6 
seviyesinde olan marjinal veya mevcut haliyle tarımsal kullanıma imkan vermeyen alanlarda 
özellikle toprak çok sığlığı, fazla eğim ve erozyon tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanların 
birçoğunda işlemeli tarımın yapılmasında sınırlayıcı faktörler olarak yüksek kayalılık  ve 
taşlılık problemleri de bulunmaktadır. 
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Şekil 14. Çalışma alanı Tarımsal Kullanım Uygunluk Sınıflaması dağılım haritası 
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Çizelge 11. Çalışma alanı Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflarına ait alansal ve oransal 
dağılımları 

 
Sınıf 

Alan 

ha % 
 

S1 
4562,4 3,9 

 

S2 
2761,1 2,4 

 

S3 
14605,6 12,6 

 

S4 
15247,5 13,1 

 

S5 
11075,3 9,5 

 

S6 
10979,4 9,5 

 

S7 
8108,6 7,0 

 

N1 
6498,2 5,6 

 

N2 
1859,1 1,6 

 

N3 
40328,1 34,8 

 

Toplam 
116025.3 100,0 

 
 

Kalecik İlçesi arazileri için bahçe bitkileri tarımı olarak ele alınan erik, şeftali, kaysı, bağ, 
badem, ceviz, elma, armut, kavak, ayva, dut, vişne, kiraz, nektarin, ahududu ve kızılcık 
bitkilerine yönelik potansiyel kullanım durumu dikkate alındığında genel olarak bahçe bitkileri 
tarımına yönelik toplam alanın %60.6’sı (70330.7 ha) uygunluk göstermektedir (Şekil 15). 
Alan içerisinde bahçe bitkilerine ait potansiyel kullanım grupları ve dağılım oranları Çizelge 
12 de verilmiştir. Alanda %18.4 ile en fazla yayılım gösteren bahçe bitkileri potansiyel 
kullanım grupları Erik, Şeftali,  Kayısı_Zerdali,  Bağ, Badem,  Ceviz,  Elma,  Armut, Kavak, 
Ayva, Dut, Vişne, Kiraz, Nektarin, Ahududu_Böğürtlen grubudur. Buna karşılık en az dağılım 
gösteren grup ise 45.5 ha ile Bağ, Ahududu_Böğürtlen, Kızılcık grubudur. Bahçe bitkilerine 
yönelik olarak İlçe için hazırlanan veri tabanından bazı arazi kullanım türlerine yönelik olarak 
örneğin badem, bağ, kaysı, elma, vişne, ceviz, ayva, armut ve erik bitkilerinin İlçe sınırları 
içerisinde dağılım durumları ve uygunluk sınıflarını gösteren harita örnekleri verilmiştir (Şekil 
16). 

 
 

Çizelge 12. Kalecik İlçesi bahçe bitkileri potansiyel tarımsal kullanım grupları ve dağılm 
oranları 

 
Bahçe Bitkileri Potansiyel Kullanım Grupları 

Alan 

ha % 

Vişne 8070 6,96 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Vişne,N 
ektarin 

 

428,1 
 

0,37 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Vişne,Kiraz,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen, 

 

917,5 
 

0,79 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Vişne,K 
iraz,Nektarin, 

 

3202,1 
 

2,76 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 21349,4 18,40 
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Dut,Vişne,Kiraz,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen,   

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Vişne,Kiraz,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen, 

 

1079 
 

0,93 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Vişne,Kiraz,Nektarin, 

 

3187,6 
 

2,75 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Nektarin, 

 

266,8 
 

0,23 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Dut,Vişne,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen, 

 

161,6 
 

0,14 

Erik,Şeftali,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 
Dut,Vişne,Kiraz,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen,Kızılcık, 

 

2937,6 
 

2,53 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Vişne, 
Ahududu_Böğürtlen, 

 

2056,8 
 

1,77 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Vişne 1082,3 0,93 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Dut,Viş 
ne,Kiraz,Nektarin,Ahududu_Böğürtlen, 

 

2950,8 
 

2,54 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Dut,Viş 
ne,Ahududu_Böğürtlen, 

 

1873,8 
 

1,61 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva,Ahudu 
du_Böğürtlen, 

 

96,8 
 

0,08 

Erik,Kayısı_Zerdali,Bağ,Badem,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 1964,4 1,69 

Erik,Bağ,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 498,7 0,43 

Bağ,Vişne,Ahududu_Böğürtlen, 10198,4 8,79 

Bağ,Vişne, 689,6 0,59 

Bağ,Ceviz,Elma,Armut,Kavak,Ayva, 333,7 0,29 

Bağ,Ceviz,Elma,Armut,Ayva 342,5 0,30 

Bağ,Ceviz,Elma,Armut 1493,3 1,29 

Bağ,Ceviz,Elma, 2531,4 2,18 

Bağ,Ahududu_Böğürtlen,Kızılcık, 45,5 0,04 

Bağ,Ahududu_Böğürtlen, 685,9 0,59 

Bağ 1887,1 1,63 

Toplam Bahçe Bitkileri 70330,7 60,62 

Toplam Alan 116025,3 100,00 
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Şekil 15. Kalecik İlçesi arazilerinin tüm bahçe bitkileri tarımına uygun alanların dağılımı 
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Şekil 16. Bazı bahçe bitkileri arazi kullanım türlerine ait uygunluk dağılım haritaları 
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Kalecik İlçesi arazileri için sebze bitkileri tarımı olarak ele alınan çilek, kavun, karpuz, lahana, 
domates, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, kabak, hıyar, acur, bamya, ıspanak, havuç, pazı, 
pırasa, turp, marul, fasulye, maydonos, barbunya, karnabahar, brokoli, patates, bakla, 
yemeklik pancar, şalgam, bürüksel lahanası, nane ve dereotu bitkilerine yönelik potansiyel 
kullanım durumu dikkate alındığında genel olarak sebze bitkileri tarımına yönelik toplam 
alanın %41.1’i (47.717,8 ha) uygunluk göstermektedir (Şekil 17). Alan içerisinde bahçe 
bitkilerine ait potansiyel kullanım grupları ve dağılım oranları Çizelge 13  de  verilmiştir. 
Alanda % 9,89 ile en fazla yayılım gösteren sebze bitkileri potansiyel kullanım grupları Çilek, 
Kavun, Karpuz, Lahana Grubu, Domates, Patlıcan, Biber, Soğan, Sarımsak, Kabak, Hıyar, 
Acur, Bamya, Ispanak, Havuç, Pazı, Pırasa, Turp, Marul, Fasülye, Maydonoz, Barbunya, 
Karnıbahar, Patates, Bakla, Yemeklik Pancar,  Şalgam,  Nane,  Dereotu, Hayvan Pancarı 
grubudur. Buna karşılık en az dağılım gösteren grup ise 77,4 ha ile domates, kabak, hıyar ve 
bamya grubudur. Sebze bitkilerine yönelik olarak İlçe için hazırlanan veri tabanından bazı 
arazi kullanım türlerine yönelik olarak örneğin kavun-karpuz, soğan- sarımsak, domates, 
kabak-hıyar, biber, fasülye, patates, lahana ve patlıcan bitkilerinin İlçe sınırları içerisinde 
dağılım durumları ve uygunluk sınıflarını gösteren harita örnekleri verilmiştir (Şekil 18). 

Çizelge 13. Kalecik İlçesi sebze bitkileri potansiyel tarımsal kullanım grupları ve dağılm 
oranları 

 

 
Sebze Bitkileri Potansiyel Kullanım Grupları 

Alan 

ha % 

Lahana Grubu,Domates,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya, 387,3 0,33 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Patates, 

 
1843,3 

 
1,59 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Karnıbahar,Patates, 

 
360,1 

 
0,31 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Bamya,Ispana 
k,Havuç,Pazı,Turp,Fasülye,Patates,Şalgam,Nane,Dereotu, 

 
 

212,3 

 
 

0,18 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Turp,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Şalgam,Nane,Dereotu, 

 
 

1082,3 

 
 
0,93 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Turp,Marul,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Yemeklik 
Pancar,Şalgam,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 
 
 

2950,8 

 
 
 

2,54 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Turp,Marul,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Yemeklik 
Pancar,Şalgam,Brüksel Lahana,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 
 
 

361,1 

 
 
 

0,31 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Turp,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Yemeklik 
Pancar,Şalgam,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 
 
 

190 

 
 
 
0,16 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Turp,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Yemeklik 
Pancar,Şalgam,Brüksel Lahana,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 
 
 

375,2 

 
 
 
0,32 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Turp,Fasülye,Karnıbahar,Patates,Şalgam,Nane,Dereotu, 

 
 

472,6 

 
 

0,41 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Turp,Fas 

 

1844,5 
 

1,59 



175  

 

ülye,Patates,Şalgam,   

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Turp,Fas 
ülye,Patates, 

 

 

1309,8 

 

 

1,13 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Patates, 

 

647 
 

0,56 

Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Fasülye,K 
arnıbahar,Patates,Şalgam, 

 

 

1130,4 

 

 

0,97 

Domates,Kabak,Hıyar,Bamya, 77,4 0,07 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pırasa,Turp,Marul,Fasülye,Maydonoz,Barbunya,Karnıbahar,P 
atates,Şalgam, 

 

 

 

3454,4 

 

 

 

2,98 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Pırasa,Turp,Marul,Fasülye,Maydonoz,Barbunya,Karnıba 
har,Patates,Bakla,Yemeklik Pancar,Şalgam,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 

 

 

11474,7 

 

 

 

9,89 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Pırasa,Turp,Marul,Fasülye,Maydonoz,Barbunya,Karnıba 
har,Patates,Bakla,Yemeklik Pancar,Şalgam,Brüksel 
Lahana,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 

 

 

 

8575,6 

 

 

 

 

7,39 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Pırasa,Turp,Marul,Fasülye,Maydonoz,Barbunya,Karnıba 
har,Brokoli,Patates,Bakla,Yemeklik Pancar,Şalgam,Brüksel 
Lahana,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 

 

 

 

4682,8 

 

 

 

 

4,04 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Sarımsak,Kabak,Hıyar,Acur,Bamya,Is 
panak,Havuç,Pazı,Pırasa,Turp,Marul,Fasülye,Barbunya,Karnıbahar,Patates 
,Yemeklik Pancar,Şalgam,Nane,Dereotu,Hayvan Pancarı, 

 

 

 

359,4 

 

 

 

0,31 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Turp,Fas 
ülye,Karnıbahar,Patates,Şalgam 

 

 

328,2 

 

 

0,28 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Fasülye,P 
atates, 

 

 

2993,2 

 

 

2,58 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Fasülye,K 
arnıbahar,Patates,Şalgam, 

 

 

1691,7 

 

 

1,46 

Çilek,Kavun,Karpuz,Lahana 
Grubu,Domates,Patlıcan,Biber,Soğan,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Fasülye,K 
arnıbahar,Patates, 

 

 

481,6 

 

 

0,42 

Çilek,Kavun,Domates,Patlıcan,Biber,Kabak,Hıyar,Bamya,Havuç,Fasülye,Pa 
tates, 

 

428,1 
 

0,37 

 

Toplam Sebze Bitkileri 
 

47713,8 
41,1 

2 

 

Toplam Alan 
116025, 

3 
100, 

0 
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Şekil 17. Kalecik İlçesi arazilerinin tüm sebze bitkileri tarımına uygun alanların dağılımı 
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Şekil 18.  Bazı bahçe bitkileri arazi kullanım türlerine ait uygunluk dağılım haritaları 
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Kalecik İlçesi arazileri için tarla bitkileri tarımı olarak ele alınan aspir, ayçiçeği, şeker pancarı, 
mısır, çeltik, buğday, arpa, kimyon, çavdar, trikale, burçak, yonca, fiğ, kimyon ve sorgum 
bitkilerine yönelik potansiyel kullanım durumu dikkate alındığında genel olarak tarla bitkileri 
tarımına yönelik toplam alanın % 49,1’i (56.969.8 ha) uygunluk göstermektedir (Şekil 19). 
Alan içerisinde tarla bitkilerine ait potansiyel kullanım grupları ve dağılım oranları Çizelge 14 
da verilmiştir. Alanda %17,1 ile en fazla yayılım gösteren tarla bitkileri potansiyel kullanım 
grupları Aspir, Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Mısır, Buğday, Arpa, Kimyon, Çavdar, Tiritikale, 
Burçak, Fiğ, Korunga, Sorgum grubudur. Buna karşılık en az dağılım gösteren grup ise 137,6 
ha ile Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Mısır, Buğday, Arpa, Tiritikale, Yonca, Fiğ ve Korunga 
grubudur. Tarla bitkilerine yönelik olarak İlçe için hazırlanan veri tabanından bazı arazi 
kullanım türlerine yönelik olarak örneğin ayçiçeği, buğday, arpa, yonca, fiğ, korunga, mısır, 
aspir, ve çavdar bitkilerinin İlçe sınırları içerisinde dağılım durumları ve uygunluk sınıflarını 
gösteren harita örnekleri verilmiştir (Şekil 20). 

Çizelge 14. Kalecik İlçesi  tarla bitkileri potansiyel  tarımsal  kullanım grupları ve dağılm 
oranları 

 

 
Tarla Bitkileri Potansiyel Kullanım Grupları 

Alan 

ha % 

Şeker Pancarı,Buğday,Arpa,Tiritikale,Fiğ,Korunga, 1605,8 1,4 

ŞekerPancarı,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Fiğ,Korunga, 265,0 0,2 

Şeker Pancarı,Arpa,Fiğ,Korunga, 77,4 0,1 

Çeltik, 180,0 0,2 

Buğday,Arpa,Tiritikale, 2168,6 1,9 

Ayçiçeği,Şeker Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Tiritikale,Yonca,Fiğ,Korunga, 137,6 0,1 

Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca,Fiğ, 
Korunga, 

 
 

1265,4 

 
 

1,1 

Ayçiçeği,Şeker Pancarı,Buğday,Arpa,Tiritikale,Yonca,Fiğ,Korunga, 372,6 0,3 

Ayçiçeği,Şeker Pancarı,Buğday,Arpa,Tiritikale,Fiğ,Korunga, 1299,8 1,1 

Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca,Fiğ, 
Korunga, 

 
 

415,9 

 
 

0,4 

Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Fiğ,Korunga,Sorgu 
m, 

 
 

647,0 

 
 

0,6 

Ayçiçeği,ŞekerPancarı,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Fiğ, 
Korunga, 

 
580,0 

 
0,5 

Ayçiçeği, 21,0 0,0 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Çeltik,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca, 
Fiğ,Korunga,Sorgum, 

 
 

16529,0 

 
 

14,2 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Çeltik,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca, 
Fiğ,Korunga, 

 
 

1062,4 

 
 

0,9 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Tiritikale,Yonca,Fiğ,Korunga, 

 
339,0 

 
0,3 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Tiritikale,Fiğ,Korunga, 374,5 0,3 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca,Fiğ,Kor 
unga,Sorgum, 

 
 

2906,8 

 
 

2,5 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 378,3 0,3 
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Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Yonca,Fiğ,Kor 
unga, 

  

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Fiğ,Korunga, 
Sorgum, 

 

 

19877,8 

 

 

17,1 

Aspir,Ayçiçeği,Şeker 
Pancarı,Mısır,Buğday,Arpa,Kimyon,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Fiğ,Korunga, 

 

6401,5 
 

5,5 

Arpa 64,5 0,1 

Toplam Tarla Bitkileri 56969,8 49,1 

Toplam Alan 116025,3 100,0 
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Şekil 19. Kalecik İlçesi arazilerinin tüm tarla bitkileri tarımına uygun alanların dağılımı 
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Şekil 20. Bazı tarla bitkileri arazi kullanım türlerine ait uygunluk dağılım haritaları 
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Kalecik İlçesi kuru tarım arazi kullanım türlerine yönelik olarak ygunluk dağılımları Çizelge 15 
ve Şekil 21 de verilmiştir. Genel olarak ilçe arazilerinin kuru tarıma yönelik toplam alanın % 
55.02’sii (63837,9 ha) uygunluk göstermektedir. Alan içerisinde en fazla %13.04’lük kısmı 
Buğday, Arpa, Kimyon, Yulaf, Çavdar, Tiritikale, Burçak, Mercimek, Nohut, Baklagil, Bezelye, 
Fiğ, Ayçiçeği, Kapari, Kuşburnu, Badem, Ceviz, Dut, Böğürtlen, Bağ, Vişne, İğde, Kavun 
Karpuz gurubuna ait potansiyel kullanım kuruda tarım yapmaya elveişi olduğu belirlenmiştir. 

Çizelge 15. Kalecik İlçesi  tarla bitkileri potansiyel  tarımsal  kullanım grupları ve dağılm 
oranları 

 

 
Kuru Tarım Bitkileri Potansiyel Kullanım Grupları 

Alan 

ha % 

Kavun_Karpuz, 228,2 0,20 

Kapari,Kuşburnu,Böğürtlen,Bağ 114,9 0,10 

Kapari,Kuşburnu,Bağ, 68,4 0,06 

Ceviz,Bağ,Vişne, 90,9 0,08 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Bağ,Vişne,Kavun_ 
Karpuz, 

 

71,3 
 

0,06 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Bağ,Vişne, 902,6 0,78 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Badem,Ceviz,Bağ, 
Vişne,Kavun_Karpuz, 

 

2022,3 
 

1,74 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Badem,Bağ,Vişne, 580,9 0,50 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,C 
eviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
479,4 

 
0,41 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,C 
eviz,Bağ,Vişne, 

 
900,2 

 
0,78 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,B 
ağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
31,3 

 
0,03 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,B 
ağ,Vişne, 

 
12,1 

 
0,01 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Bağ,Vişne, 53,9 0,05 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Badem,Ce 
viz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 
7,6 

 
0,01 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Badem,Ba 
ğ,Vişne, 

 
242,8 

 
0,21 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,K 
apari,Kuşburnu,Ceviz,Dut,Böğürtlen,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 
1026,0 

 
0,88 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,K 
apari,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 
96,8 

 
0,08 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezelye,Fiğ,Ay 
çiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne, 

 
446,1 

 
0,38 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezelye,Fiğ,Ay 
çiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 
208,9 

 
0,18 

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezelye,Fiğ,Ay 
çiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne, 

 
43,2 

 
0,04 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,K 
apari,Kuşburnu,Badem,Ceviz,Dut,Böğürtlen,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
10527,1 

 
9,07 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,K 
apari,Kuşburnu,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
235,1 

 
0,20 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,K 
apari,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
3613,8 

 
3,11 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,B 
adem,Ceviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 

 
3015,8 

 
2,60 
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Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ayçiçeği,B 
adem,Ceviz,Bağ,Vişne, 

 

2508,1 
 

2,16 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ay 
çiçeği,Kapari,Kuşburnu,Badem,Ceviz,Dut,Böğürtlen,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_ 
Karpuz, 

 

 

40,2 

 

 

0,03 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Fiğ,Ay 
çiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 

 

14,0 
 

0,01 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezely 
e,Fiğ,Ayçiçeği,Kapari,Kuşburnu,Ceviz,Dut,Böğürtlen,Bağ,Vişne,İğde,Kavun 
_Karpuz, 

 

 

2374,5 

 

 

2,05 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezely 
e,Fiğ,Ayçiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 

109,2 
 

0,09 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezely 
e,Fiğ,Ayçiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 

 

671,4 
 

0,58 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezely 
e,Fiğ,Ayçiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne, 

 

60,9 
 

0,05 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Bezely 
e,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 

 

1299,5 
 

1,12 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklag 
il,Bezelye,Fiğ,Ayçiçeği,Kapari,Kuşburnu,Badem,Ceviz,Dut,Böğürtlen,Bağ,Vi 
şne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 

 

15134,2 

 

13,0 
4 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklag 
il,Bezelye,Fiğ,Ayçiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 

1257,9 
 

1,08 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklag 
il,Bezelye,Fiğ,Ayçiçeği,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 

 

64,4 
 

0,06 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklag 
il,Bezelye,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde,Kavun_Karpuz, 

 

654,7 
 

0,56 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tiritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklag 
il,Bezelye,Fiğ,Ayçiçeği,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 

 

67,2 
 

0,06 

Bağ,Vişne, 424,4 0,37 

Bağ,Kavun_Karpuz, 141,5 0,12 

Bağ 6396,8 5,51 

Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 2993,2 2,58 

Badem,Ceviz,Bağ,Vişne, 312,5 0,27 

Badem,Bağ,Vişne, 16,6 0,01 

Badem,Bağ, 1612,1 1,39 

Arpa,Nohut,Ceviz,Bağ,Vişne,İğde, 360,1 0,31 

Arpa,Nohut,Bağ,Kavun_Karpuz, 1422,0 1,23 

Arpa,Nohut,Bağ, 10,0 0,01 

Arpa,Nohut,Badem,Ceviz,Bağ,Vişne,Kavun_Karpuz, 631,2 0,54 

Arpa,Bağ, 164,1 0,14 

Arpa,Badem,Bağ, 77,4 0,07 

 

Toplam Kuru Tarım 
 

63837,9 
55,0 

2 

 

Toplam Alan 
 

116025,3 
100, 

0 
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Şekil 21. Kuru tarımsal faaliyete uygun alanlar 
 

Ayrıca İlçe arzileri içerisinde çayır, mera ve orman alanları potansiyel uygunluk 
durumuna baklıdığında toplam alanın yaklaşık % 25 karşılık gelen 28.788,1 ha çayır-mera 
alanlarına uygunluk gösterirken, çayır-mera ve orman alanlarına uygunlukları ise 67.271,0 ha 
olup toplam alanın yaklaşık % 58’ne karşılık gelmektedir (Şekil  22). 
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Şekil 22. Çayır, mera ve orman alanlarına uygun alanlar 
 
 

7.SONUÇ 
 

Toprakların güncel sınıflandırma sistemi ile tanımlanması sürdürülebilir arazi ve doğal 
kaynak yönetimi için bir zorunluluktur. Küresel iklim değişikliği ve bu konuda yapılan 
öngörüler Türkiye’nin önümüzdeki on yıllarda kurak dönemler geçirecek ülkeler arasında 
olduğunu göstermektedir. Bu, artan nüfus, sanayileşme baskısı ve diğer coğrafik etmenler 



186  

düşünüldüğünde gelecek yıllar için Ülkemizin doğal kaynak planlamasını bir an önce 
yapması gerekliliğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

Doğal kaynakların hızla tüketildiği ülkemizde tarım alanlarının yerleşim ve sanayiye açılması, 
ulaşım ve yol planlarının olmaması, yanlış arazi kullanımı ve bunların olumsuz etkileri doğal 
kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminden çok uzaktır. 

Bu proje ile pilot alan olarak seçilen Kalecik ilçesinde topraklar güncel sınıflandırma sistemi 
ile sınıflandırılmış ve alan ait arazi kullanım palanları oluşturulmuştur. Böylelikle toprak 
kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan güncel ve yenilenebilir  bir  toprak bilgi sistemi 
oluşturulmuştur. Proje ile tarım yapılması gerekli alanlar, yöreye özgü hangi bitkisel üretim 
deseninin seçileceği, tarımsal üretime uygun olmayan alanlar ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

Türkiye’nin doğal kaynaklarını koruması, sanayi ve yerleşim alanlarının oluşturulması, doğal 
kaynaklarla ilgili her türlü tasarrufun doğru ve akılcı bir şekilde yapabilmesi için, ülkenin 
tümünü kapsayan detaylı toprak etüt çalışmalarına bir an önce başlayıp tamamlaması bir 
zorunluluktur. 
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ÜLKESEL COĞRAFĠ TOPRAK VERĠ TABANI OLUġTURULMASINA YÖNELĠK 

ANKARA KALECĠK ÖRNEK ALAN ÇALIġMASI 

OĞUZ BAġKAN MUSTAFA USUL TÜLAY TUNÇAY MEHMET KEÇECĠ 

HĠCRETTĠN CEBEL ORHAN DENGĠZ FĠKRET SAYGIN 

 

Ülkemizin toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile ilgili problemlerin 

çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan oluĢan değiĢimlerin izlenebilmesini 

sağlayacak güncel Toprak ve Su Kaynakları veri tabanı oluĢturmakla mümkündür. Avrupa 

Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’nin baĢta toprak olmak üzere, doğal kaynakları ile ilgili 

güncel veriler hazırlamak ve ölçekli Avrupa Coğrafi Toprak Veri tabanına entegre olarak, 

toprak kaynaklarımız ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alıĢveriĢini sağlayacak 

altlıkları ve veri tabanlarını oluĢturma doğrultusunda Türkiye Genel Toprak Haritası ve 

Raporunun FAO – UNESCO, Toprak Taksonomisi ve WRB Dünya toprak Kaynakları 

Referans Veri Tabanı’na göre güncelleĢtirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tarımsal açıdan 

potansiyel öneme sahip alanların belirlenerek bu alanların seri bazında, 1:25 000 ölçekli 

detaylı coğrafi toprak veri tabanı oluĢturulması, ülkemizin kalkınmasına yönelik Kalkınma 

Planlarının hazırlanmasında ve kırsal alana yönelik planlama çalıĢmalarında temel 

oluĢturacak, ulusal toprak kaynakları ve hizmet haritalarının hazırlanması büyük önem 

taĢımaktadır 

 

Yürütülen proje ile Türkiye topraklarının doğru kullanımı ve korunması için mutlak gerekli 

olan güncel verilere dayalı uluslararası standartlarda dijital toprak haritalarının 

oluĢturulmasına alt yapı oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Pilot alanı olarak seçilen Kalecik 

ilçesinde profil çukurları açılarak topraklar seri ölçeğinde sınıflandırılmıĢ, toprak özelliklerine 

göre bitki çeĢitlerini dikkate alarak arazi planlaması yapılmıĢtır. 

 

Bu proje ile pilot alan olarak seçilen Kalecik ilçesinde topraklar güncel sınıflandırma sistemi 

ile sınıflandırılmıĢ ve alan ait arazi kullanım palanları oluĢturulmuĢtur. Böylelikle toprak 

kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan güncel ve yenilenebilir bir toprak bilgi sistemi 

oluĢturulmuĢtur. Proje ile tarım yapılması gerekli alanlar, yöreye özgü hangi bitkisel üretim 

deseninin seçileceği, tarımsal üretime uygun olmayan alanlar ayrı ayrı belirlenmiĢtir. 
 

 

 

 
 

ġekil 1. ÇalıĢma alanı yükselti, arazi örtüsü, jeoloji ve büyük toprak grubu haritası 
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ġekil 2. ÇalıĢma alanı Toprak Taksonomik büyük toprak grubu ve toprak seri haritası 
 

 

ġekil 2. ÇalıĢma alanı tarımsal uygunluk haritası 


